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I.   PENDAHULUAN 

Ruang tamu adalah bagian dari sebuah 

rumah, ruang tempat untuk menjamu orang 

lain yang datang ke rumah (Makeover Ruang 

Tamu, h.8), yang dimakshud orang lain adalah 

tamu kerabat, rekan kerja atau saudara. 

Selain untuk menerima tamu, ruang tamu 

dapat dipakai sebagai fasilitas bersama bagi 

keluarga. Sutedjo (1992, h.40), bahwa 

interaksi adalah kunci dari semua kehidupan 

sosial tanpa adanya interaksi tidak mungkin 

ada kehidupan bersama. Hal ini 

memperlihatkan peran bahwa ruang tamu 

sebagai fasilitas bersama  sangat penting, 

ruang tamu bisa sebagai tempat untuk 

berkumpul dan berinteraksi  antar anggota 

keluarga.  

  

Tujuan perancangan ini adalah membuat 

ruang tamu yang dapat menjadi fasilitas 

bersama untuk keluarga, dengan kegiatan 

beramah- tamah dengan bercakap- cakap 

dengan satu sama lain sambil duduk-duduk.  

Kegiatan lainnya selain beramah-tamah 

adalah kegiatan bersantai, seperti beristirahat 

dengan sambil menonton televisi. Terakhir 

ruang tamu sebagai  tempat untuk olahraga 

yang bisa dilakukan di ruang tamu adalah 
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Abstrak-Pada setiap bagian rumah, kita pasti dapat menjumpai ruang tamu. Ruang tamu merupakan ruangan yang 

pertama kali kita jumpai saat memasuki rumah, ruang ini umumnya berfungsi untuk menjamu kunjungan dari tamu kerabat, 
rekan kerja atau saudara. Selain berfungsi untuk menerima tamu, ruang tamu juga dipakai oleh keluarga sebagai fasilitas 
bersama. Ruang tamu sebagai fasilitas bersama untuk keluarga, bisa sebagai tempat untuk berkumpul dan menghabiskan 
waktu bersama dengan melakukan berbagai aktifitas yaitu kegiatan beramah- tamah dengan bercakap- cakap dengan satu 
sama lain sambil duduk-duduk, kegiatan bersantai seperti berisitirahat dengan duduk di sofa  sambil menonton Televisi, serta 
kegiatan berolahraga sepeda statis (olahraga yang dilakukan dengan mengayuh sepeda pada tempat). Ruang tamu sebagai 
fasilitas bersama untuk keluarga,  dengan bermacam- macam aktivitas yang dapat dilakukan bersama keluarga sehingga 
membuat anggota keluarga menjadi lebih tertarik untuk pergi ke ruang tamu dan menghabiskan waktu bersama,  sehingga 
lama- kelamaan dapat mempererat dan mendekatkan  hubungan antar anggota keluarga.  
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olahraga sepeda statis. Bersepeda statis 

merupakan olahraga yang dilakukan dengan 

cara mengayuh sepeda di tempat (Sumber: 

Alodokter). 

 

Adanya bermacam- macam aktivitas yang 

dapat dilakukan bersama keluarga sehingga  

membuat anggota keluarga menjadi lebih 

tertarik untuk pergi ke ruang tamu dan 

menghabiskan waktu bersama,  sehingga 

lama- kelamaan dapat mempererat dan 

mendekatkan  hubungan antar anggota 

keluarga. 

 

II.  METODE 

 
Gambar 1 Diagram Metode Desain 

(Sumber: Rosemary Kilmer,2014) 

 

Metode penulisan jurnal yang dipakai 

adalah metode dari Rosemary Klimer, yaitu: 

• Commit: Berkomitmen 

menyelesaikan desain ruang tamu 

sebaik-baiknya. Lalu membuat 

jadwal pengerjaan desain ruang 

tamu.  

• State: Mencatat permasalahan apa 

yang timbul dari desain ruang tamu 

yang harus  diselesaikan.  

• Collect: Mengumpulkan data 

mengenai aktivitas yang dilakukan 

di ruang tamu, mencari data 

literatur untuk fasilitas bersama.  

• Analyze: Menganalisa data dan 

informasi yang sudah dikumpulkan,  

seperti menganalisa SWOT, 

menganalisa aktivitas yang 

dilakukan di ruang tamu, 

menganalisa dengan menggunakan 

metode triangulasi, menganalisa 

utilitas bangunan dan menganilasi 

dengan metode bubble diagram. 

• Ideate: Menghasilkan ide dengan 

berdiskusi kepada senior interior 

desainer untuk menghasilkan 

konsep skematik dari perancangan 

yang dibuat. 

• Choose: Memilih dan 

mempertimbangkan pilihan yang 

tepat dari ide yang sudah 

diskusikan tadi Bersama senior 

interior  desainer. 

• Implement:  Melaksanakan dengan 

membuat gambar 3D.  



 

• Evaluate: Mengevaluasi apakah 

perancangan akhir sudah 

menyelesaikan semua masalah 

 

III.   HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perancangan interior rumah Tinggal Mr A 

mempunyai tujuan untuk menciptakan ruang 

tamu yang dapat menjadi Fasilitas bersama, 

untuk kegiatan: 

- Beramah tamah  

- Bersantai 

- Berolahraga ststis  

- Menonton TV 

Untuk memenuhi tujuan perancangan, ada 

beberapa hal- hal yg perlu dianalisa yaitu 

seperti:  

Tabel 1: Furnitur dan Equipment 

Fasilitas 
Furnitur Equipment 

Wall Panel TV 
(2500m x 400m 
x3000m) 

LED TV LED TV 
Sharp 60 Inch 

Sofa (2255m x 
820m x 850m) 

Pot tanaman bulat 
(diameter 230, 
tinggi 570) 

Side table (600m x 
400m x 580m) 

Lampu meja  

Bean bag (800m x 
900m x 700m) 

Pot Tanaman 
Persegi: 1000m x 
180m x 900m 

Alat sepeda statis 
(1345m x 670m x 
1150m) 

 

 

Luas Ruang= 7,898mm x 2880mm= 22,74 m2 

Besaran Ruang yang dibutuhkan setelah 

menambah sirkulasi primer = 30m2 

 

 

 

Tabel 2: Metode Analisis SWOT 

Strength Weakness  Opportunit
y 

Threat 

- Ruang 
tamu bisa 
menjadi 
sarana 
untuk 
berolahrag
a sepeda 
statis. 
- Fungsi 
ruang tamu 
bertambah. 

- Tidak 
adanya 
pembatas 
untuk area 
berolahrag
a sepeda 
statis dan 
area duduk 
untuk 
tamu. 
Sehingga 
kegiatan 
olahraga 
tidak bisa 
dilakukan 
saat 
adanya 
tamu.  
 

- Area 
untuk 
berolahrag
a statis bisa 
dikem 
-bangkan 
untuk 
olahraga 
lain,. 

-Tidak  
semua 
ruang tamu 
cukup luas 
untuk 
memiliki 
area untuk 
berolahraga
.  

 
 
Tabel 3: Utilitas Bangunan 

Area Penghawaan Pencahayaan Keamanan 

Ruang 

tamu 

Penghawaan 

alami berasal 

dari jendela 

dan sistem 

penghawaan 

buatan 

berasal dari 

AC Panasonic 

Air 

Conditioner 

Standard 

Inverter Series  

CSPU7UKP 

 Pencahayaan 

alami berasal 

dari jendela 

dan 

Pencahayaan 

buatan 

berasal dari 

lampu 

downlight 

Philips 

mounted 12 

watt 

berwarna cool 

daylight 

5000K dengan 

armatur in 

bow ceiling 

berdiameter 

15cm. 

Penggunaan 

CCTV 

Panasonic 

tipe K-

EF234L01E: 

- Kamera 2 

Mp 

- IR LED 20 

m 

- 2,8-12 

(motorized 

zoom) 

 



 

 
Tabel 4: Metode Bagan Analisis  Triangulasi Data 

 

  



 

 

Gambar 2 Metode bubble diagram kedekatan antar 

aktivitas: Dari metode bubble diagram ini dapat terlihat 

bahwa setiap area aktivitas berdekatan dengan satu sama 

lain. 

 

 

Gambar 3 Metode bubble diagram hubungan antar 

aktivitas: Dari metode bubble diagram ini dapat terlihat 

bahwa setiap area aktivitas berhubungan dengan satu sama 

lain.  

 

Gambar 4 Layout Living Room Lantai 2 

 

 

Gambar 5 Perspektif Ruang Tamu 

 

 

Gambar 6 Perspektif Ruang Tamu 

 



 

Desain akhir menunjukan ruang tamu yang 

dapat menjadi fasilitas utama untuk beramah- 

tamah, bersantai dan berolahraga statis. Dari 

gambar dua perspektif ruang tamu yang 

sudah selesai didesain dapat terlihat 

kedekatan dan hubungan area antar aktivitas 

sesuai metode bubble. Pada perspektif 

pertama terlihat area untuk menonton dan 

beramah- tamah. Pada perspektif kedua 

terlihat area berolahraga statis dan area 

duduk- duduk dan bersantai pada bean bag. 

 

IV.  SIMPULAN 

Merancang ruang tamu Mr.A yang menjadi 

fasilitas bersama untuk kegiatan beramah- 

tamah, bersantai dan berolahraga statis. 

 

V.   UCAPAN TERIMA KASIH 

Jurnal ini dapat diselesaikan dengan tepat 

waktu berkat bantuan, bimbingan, dan 

dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena 

itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih 

yang sebesar- besarnya kepada: 

• Semua pihak yang sudah memberi 

bantuan, bimbingan dan dukungan 

kepada penulis. Sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penulisan 

jurnal dengan baik.  

• Senior interior desainer yang sudah 

memberi kesempatan untuk penulis 

mengerjakan perancangan desain 

ruang tamu Mr.A, serta sudah 

membantu dan memimbing penulis 

untuk dapat menyelasaikan desain 

ruang tamu Mr.A. 
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