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BAB VI 

PEMAKNAAN HASIL PENELITIAN 

 

Setelah melakukan analisis data penelitian dan menghasilkan temuan 

variabel-variabel karakter permukiman Islam yang paling kuat untuk 

membuktikan karakter permukiman Islam pada Kampung Arab Al Munawar di 

Palembang yang sesuai dengan tujuan penelitian, maka perlu dilakukan tahap 

pemaknaan hasil penelitian. Penelitian dengan metode rasionalistik memerlukan 

pemaknaan dalam tiap hasil temuannya. Diharapkan temuan ini dapat 

memperkaya grand theory karakter permukiman Islam yang diangkat sebagai 

frame work dalam penelitian ini. Pemaknaan hasil penelitian yang diperoleh 

antara lain sebagai berikut : 

6.1. Faktor Sirkulasi Jaringan Jalan Pada Kampung Arab Al Munawar 

Faktor ini memiliki nilai pembentuk faktor sebesar 13.225%. Pada faktor 

ini terdapat 3 kumpulan faktor variabel karakter permukiman Islam pada 

Kampung Arab Al Munawar, yaitu : 

 

1) Jalan buntu (darb) atau cul-de-sac 

Jalan cul-de-sac adalah salah satu ciri dari permukiman Islam. Jalan 

cul-de-sac merupakan salah satu karakter bentuk hierarchical system. Di 

kampung Arab Al Munawar terdapat jalan-jalan kecil (fina) yang pada 

cabangnya membentuk darb. Jalan darb (cul-de-sac) di Kampung Arab Al 

Munawar rata-rata memiliki lebar antara 1 hingga 1.5 meter membujur arah 

timur-barat. Sebagian jalan-jalan kecil (fina) di Kampung Arab Al Munawar 

bercabang dan beberapa diantaranya berakhir di halaman rumah warga. 
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Selain sebagai jalur sirkulasi, jalan-jalan yang berakhir di halaman rumah 

tinggal ini memiliki peran tambahan yaitu sebagai tempat berlangsungnya 

aktivitas masyarakat Kampung Arab Al Munawar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Hierarchical System 

Jaringan jalan berbentuk hirarki dikenal juga dengan nama sistem 

cabang (branching system). Jalan-jalan yang lebih kecil akan bertemu 

dengan jalan-jalan yang memiliki kelas lebih besar dan seterusnya Sistem 

hirarki berdasarkan pada konsep cul-de-sac yang fungsinya sangat efektif 

jika ingin membentuk open space dalam suatu daerah (Porterfield, 1995). 

Gambar 6.1. Jalan darb/ cul-de-sac  

Sumber : Analisis Peneliti, 2013. 
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Bentuk jaringan jalan pada Kampung Arab Al Munawar adalah 

hierarchical system. Jalan-jalan yang saling berpotongan tidak teratur 

membuat daerah-daerah di Kampung Arab Al Munawar memiliki bentuk dan 

luas yang berbeda-beda. Kondisi ini lah yang mengakibatkan jalan-jalan di 

Kampung Arab Al Munawar menjadi kurang teratur atau organik. 

 

3) Jalan Utama (shari) bersifat publik 

Terdapat tiga fungsi jalan dalam permukiman Islam (Montequin, 

1981), salah satunya adalah sebagai area untuk hubungan sosial 

kemasyarakatan. Di Kampung Arab Al Munawar terdapat satu jalan utama 

dengan lebar tidak lebih dari 3.5 meter membujur ke arah mushalla. 

Selain sebagai jalur sirkulasi di dalam kampung, jalan shari ini 

merupakan jalur utama penghubung Kampung Arab Al Munawar dengan 

kampung lainnya. Jalan-jalan utama memiliki peran yang dominan dalam 

skala permukiman karena dapat digunakan sebagai wadah untuk 

menampung berbagai aktivitas masyarakatnya seperti tradisi haul.  

Kampung Arab Al Munawar ini terbentuk karena adanya hubungan 

pertalian darah atau kekerabatan antar anggota masyarakatnya dan juga 

ikatan keagamaan sesama umat muslim. Setiap tahun di Kampung Arab Al 

Munawar rutin diadakan kegiatan sosial, keagamaan dan acara tradisi 

lainnya yang bersifat publik. Kegiatan-kegiatan ini biasanya diadakan di 

lapangan terbuka yang melibatkan jalan utama sebagai bagian dari pusat 

kegiatan tersebut. 
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6.2. Faktor Simbol 

Faktor simbol mempunyai nilai keragaman sebesar 7.731%. Dalam faktor 

simbol ini juga terdapat 3 kumpulan faktor variabel Permukiman Islam, seperti 

masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat, bentuk sirkulasi looping system, jalan 

sebagai area yang memperlihatkan kekuatan bentuk arsitektur. Adapun 

pemaknaan dari ketiga kumpulan faktor variabel tersebut adalah : 

 

1) Masjid Sebagai Pusat Kegiatan Masyarakat 

Masjid merupakan simbol dari suatu komunitas masyarakat yang 

mempercayai bahwa masjid sebagai faktor pemersatu kegiatan masyarakatnya 

dan berperan sebagai katalisator dalam pembangunan dan pengembangan 

masyarakat. Masjid juga merupakan tanda dari kehidupan religius dan 

menyatukan sifat dan kebersamaan umat muslim yang terwujud dalam 

keharmonisan kegiatan keagamaan, sosial, kemasyarakatan dan kehidupan 

budaya (Imammudin, 1985). 

Gambar 6.2. Kegiatan haul yang melibatkan jalan utama (shari) 

Sumber : Analisis Peneliti, 2013 dan BPSNT (2010) 
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Beberapa kegiatan keagamaan di Kampung Arab Al Munawar sering 

diselenggarakan di mushalla Almunawar. Tidak hanya kegiatan yang 

berhubungan dengan keagamaan, kegiatan yang berhubungan dengan sosial 

dan kemasyarakatan juga sering diadakan di mushalla Almunawar. Masyarakat 

di Kampung Arab Al Munawar menjadikan mushalla tidak hanya sebagai tempat 

beribadah menunaikan shalat lima waktu secara berjamaah saja, tetapi mereka 

berusaha untuk menghidupkan kembali mushalla Almunawar dengan 

melaksanakan aktivitas lainnya di mushalla termasuk kegiatan yang 

berhubungan dengan kebudayaan setempat. Seperti misalnya kegiatan majelis 

taqlim dan ikhitam Al-Qur’an yang diadakan rutin pada tiap malam yang telah 

dijadwalkan. Kegiatan majelis taklim dan ikhitam Al-Qur’an ini biasanya dihadiri 

oleh jamaah laki-laki, mulai dari anak-anak hingga orang tua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain itu, aktivitas masyarakat di mushalla Almunawar ini juga dapat 

terlihat saat sore hari ketika bapak-bapak telah pulang dari bekerja. Mereka 

biasanya berkumpul di pelataran teras mushalla yang berada di pinggir sungai 

Musi untuk mendengarkan tausiah agama ataupun pengajian Al-Qur’an sambil 

Gambar 6.3. Majelis Taklim dan Ikhtitam Al-Quran di Mushalla Almunawar 

Sumber : Dokumentasi Anisa Umari 2013. 
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menunggu adzan maghrib berkumandang. Dengan adanya aktivitas masyarakat 

di mushalla Almunawar setiap harinya dapat dikatakan bahwa mushalla 

Almunawar ini merupakan pusat dari aktivitas masyarakat di Kampung Arab Al 

Munawar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Looping System 

Berdasarkan pada teori dari Porterfield (1995) mengenai bentuk jaringan 

jalan, maka dapat diketahui karakter bentuk jaringan jalan pada Kampung Arab 

Al Munawar. Teori bentuk sistem looping mengatakan, sistem looping dapat 

membagi sirkulasi lokal yang lebih baik dari pada sistem hirarki, semua jalur 

sirkulasi merupakan suatu jalur yang kuat atau beperan penting menuju pada 

single point, yaitu mengurangi kemacetan. Untuk menanggulangi kemacetan 

dapat digunakan jalur linier pada suatu daerah khusus yang memiliki kelas jalan 

yang besar yang tetap memperhatikan kondisi alam sekitar. Cara ini dapat 

dicapai dengan membuat bentuk-bentuk jalan yang lurus dan paralel dengan 

jalur utama.  

Gambar 6.4. Aktivitas masyarakat pada sore hari di mushalla Almunawar. 

Sumber : Dokumentasi BPSNT, 2010. 
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Sistem looping baik digunakan dalam permukiman kecil dari pada 

permukiman yang berskala besar. Apabila sistem hirarki dipadukan dengan 

sistem looping maka akan terjadi suatu ruang yang lebih baik (sense of place) 

dan fungsional, sehingga menghasilkan suatu bentuk tata ruang yang berbeda 

(Porterfield, 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melalui gambar ilustrasi bentuk sirkulasi jaringan jalan Kampung Arab Al 

Munawar di atas, dapat dilihat bahwa jalan utama (shari) dihubungkan secara 

lurus dan paralel oleh jalan-jalan kecil (fina) yang membujur dari timur-barat. Di 

Gambar 6.5. Bentuk Jaringan Jalan dengan Looping System 

Sumber : Analisi Peneliti, 2013. 

 

Jalan utama (shari) 

Jalan kecil (fina) 
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Kampung Arab Al Munawar ini terdapat perpaduan dua bentuk sirkulasi yaitu 

hierarki dan looping system. Kedua perpaduan ini dapat menghasilkan karakter 

permukiman Islam yang khas, sehingga dapat menjadi simbol bagi Kampung 

Arab Al Munawar ini. 

 

3) Jalan Sebagai Area yang Memperlihatkan Kekuatan Bentuk Arsitektur 

Terdapat tiga fungsi jalan dalam permukiman Islam, yaitu sebagai jalur 

utama, area yang memperlihatkan kekuatan bentuk arsitektur dan sebagai area 

untuk hubungan sosial kemasyarakatan (Montequin, 1981).  

Selain sebagai jalur utama, jalan-jalan yang ada di Kampung Arab Al 

Munawar juga berfungsi sebagai area yang memperlihatkan kekuatan bentuk 

arsitektur bangunan yang ada di sekitarnya, tepatnya bangunan yang berada di 

sisi kanan ataupun kiri jalan tersebut. Dengan melintasi ataupun melewati jalan 

tersebut, kita dapat melihat keragaman bentuk bangunan rumah yang dapat 

menjadi simbol khusus dari Kampung Arab Al Munawar, karena keragaman 

bentuk bangunan tersebut belum tentu dapat ditemukan di kampung lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.6. Kekuatan Bentuk Arsitektur Terlihat Melalui Jalan 

Sumber : Survey Peneliti, 2013. 
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6.3. Faktor Ruang Terbuka 

Faktor ruang terbuka (open space) memiliki nilai pembentuk faktor 

sebesar 6.842%. Faktor ke 10 juga diberi nama faktor ruang terbuka karena 

variabelnya menjelaskan mengenai space area yang ada di Kampung Arab Al 

Munawar dengan nilai pembentuk faktor sebesar 4.156%. Sehingga jumlah nilai 

pembentuk faktor ruang terbuka sebesar 10.966%. Pada faktor ini terdapat 3 

kumpulan faktor variabel Permukiman Islam pada Kampung Arab Al Munawar, 

yaitu : 

1) Batas rumah yang jelas 

Di dalam agama Islam terdapat pemisahan ruang private dan public, 

tetapi tetap mempertimbangkan adanya keseimbangan di antara keduanya 

(Montequin, 1981). Disebutkan pula bahwa rumah merupakan simbol dari sisi 

internal (batin) dan kehidupan publik merupakan simbol eksternal (zahir). 

Perbedaan dan pemisahan simbol ini terwujud dalam bentuk rumah-rumah di 

dalam permukiman Islam yang memiliki batas yang jelas, tertutup rapat dengan 

gradasi tingkat privasi yang dibentuk oleh halaman rumah, sehingga bentuk 

pemisahan antara ruang private dengan ruang publik dan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan kehidupan orang Islam diatur di dalam Al-Quran. 

Batas rumah yang jelas yang dimaksud adalah adanya halaman yang 

mengitari rumah, sehingga rumah memiliki tingkat privasi. Di Kampung Arab Al 

Munawar sendiri terdapat beberapa rumah yang memiliki halaman depan, 

halaman samping kanan, samping kiri dan belakang. Hal ini menunjukkan bahwa 

rumah-rumah yang ada di Kampung Arab Al Munawar memiliki gradasi tingkat 

privasi yang dibentuk oleh halaman-halaman tersebut.  
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Selain itu masih ada beberapa bangunan rumah tinggal yang tidak 

memiliki batas-batas fisik yang jelas. Hal ini dikarenakan masing-masing pemilik 

rumah di Kampung Arab Al Munawar masih memiliki hubungan kekeluargaan 

dan keturunan yang sangat dekat. Tetapi berbeda dengan halaman belakang 

yang lebih bersifat private, sehingga terdapat batasan yang sangat jelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Jalan cul-de-sac (darb) 

Jalan buntu (darb) atau juga dikenal dengan istilah cul-de-sac, biasanya 

terdapat di setiap kota-kota Islam. Jalan cul-de-sac (darb) ini bukan berfungsi 

sebagai ruang publik melainkan sebagai jalan penghubung yang lebih bersifat 

semi private. Dikatakan bersifat semi private karena biasanya darb berakhir pada 

rumah warga dan lebih sering juga dianggap sebagai bagian dari halaman rumah 

warga. Di kampung Arab Al Munawar terdapat jalan-jalan kecil yang berakhir 

pada rumah warga. Biasanya di area darb ini, anak-anak sering bermain, atau 

sebagian dari warga juga melakukan aktivitas rumah tangga di area ini seperti 

menjemur kasur, kerupuk dan sebagainya. 

Gambar 6.7. Halaman Rumah Menyatu Dengan Jalan dan Lapangan 

Sumber : BPSNT (2010), Survey Peneliti (2013). 
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3) Halaman Depan Rumah 

Rumah-rumah yang berada di Kampung Arab Al Munawar memiliki suatu 

ruang terbuka. Dalam setiap rumah, ruang terbuka yang bersifat semi private 

berada di bagian tengah rumah, sedangkan halaman depan rumah lebih bersifat 

public. Hal ini dikarenakan karena adanya hubungan kekerabatan antara pemilik 

bangunan yang satu dengan lainnya, sehingga sebagian besar dari rumah-

rumah tinggal yang ada di Kampung Arab Al Munawar memiliki halaman depan 

yang menyatu dengan jalan atau menyatu dengan halaman depan rumah 

lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain itu secara fungsional, halaman rumah di Kampung Arab Al 

Munawar ini juga merupakan ruang yang biasanya digunakan untuk menampung 

kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial maupun tradisi. Lebih khusus lagi, 

halaman depan ini biasanya digunakan untuk kegiatan intern penghuninya dan 

sebagai tempat bersosialisasi pemilik dengan tetangga. Seperti yang terlihat 

pada gambar di atas, halaman depan rumah-rumah yang ada di Kampung Arab 

Al Munawar tampak ramai oleh kehadiran tetangga yang sedang duduk-duduk 

Gambar 6.8. Halaman Depan Rumah Tinggal 

Sumber : BPSNT, 2010. 
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berkumpul untuk sekedar bersosialisasi dengan tetangga lainnya atau menunggu 

dilaksanakannya acara haul yang menjadi tradisi rutin di Kampung Arab Al 

Munawar setiap tahun pada tanggal yang telah ditentukan. 

 

6.4. Faktor Budaya 

Faktor budaya memiliki nilai pembentuk faktor sebesar 6.714%. Pada 

fator ketiga ini memiliki 2 variabel pembentuk faktor, yaitu : 

 

1) Jalan kecil (fina) yang dijadikan bagian dari halaman rumah 

Terdapat tiga kelas jalan dalam permukiman Islam, yaitu jalan utama 

(shari), jalan kecil (fina) dan jalan cul-de-sac (darb) (Hakim, 1986). Kelas jalan 

fina berada di bawah jalan utama dengan lebar antara 1.5 hingga 2 meter. Fina 

pada Kampung Arab Al Munawar lebih banyak terbentuk karena jalan ini berada 

di antara rumah tinggal atau bangunan lainnya. Sebagian besar fina berorientasi 

timur-barat. Jalan di Kampung Arab Al Munawar diawali oleh jalan shari dan 

biasanya diakhiri oleh cabang-cabang jalan yang membentuk darb. Sehingga 

tidak sedikit warga yang menganggap jalan fina ini sebagai bagian dari halaman 

rumah. Sebagian dari warga yang ada di Kampung Arab Al Munawar juga 

menjadikan jalan fina ini sebagai area yang bersifat semi private. Berbagai 

aktivitas juga kerap dilakukan di area fina. 

 

2) Bentuk Mushalla sesuai dengan budaya yang berkembang 

Mushalla Almunawar di Kampung Arab Al Munawar ini  terletak di pinggir 

sungai Musi yang memiliki nilai sejarah dalam proses terbentuknya Kampung 

Arab Al Munawar. Mushalla yang dibangun oleh Habib Abdurrahman bin 
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Muhammad Al Munawar ini sudah mengalami beberapa kali perbaikan, sehingga 

tidak lagi menggunakan bentuk aslinya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seperti yang terlihat pada gambar, posisi mushalla Almunawar ini 

berada tepat di pinggir sungai Musi. Sehingga mushalla Almunawar ini 

berbentuk rumah panggung dengan konstruksi yang dibangun di atas air. 

Mushalla Almunawar memiliki bentuk bangunan sesuai dengan budaya yang 

berkembang, dimana rumah-rumah tinggal di Palembang pada umumnya 

merupakan rumah panggung dengan atap limasan.  

Material yang digunakan pada mushalla Almunawar ini berupa kayu 

dengan tulisan kaligrafi Arab di dindingnya. Alasan dipilihnya kayu sebagai 

bahan bangunan utama karena faktor lingkungan, dimana Mushalla ini 

dibangun di atas permukaan sungai Musi. Selain itu di dalam Islam juga 

dikenal prinsip habluminallah, yaitu keharusan untuk mengedepankan 

hubungan manusia dengan Allah SWT. Salah satu nilai yang terkandung 

dalam prinsip habluminallah adalah nilai pengingat atas kejadian alam ciptaan 

Allah SWT. Peringatan kepada kejadian alam ciptaan Allah SWT dapat 

Gambar 6.9. Bentuk Bangunan Mushalla Almunawar  

Sumber : BPSNT, 2010 dan Survey Peneliti, 2013. 
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dilakukan dengan penggunaan bahan, orientasi bangunan dan metodologi 

perancangan suatu permukiman atau bangunan. Penggunaan bahan-bahan 

yang berasal dari alam seperti batu dan kayu akan menciptakan suatu image 

arsitektur tersendiri yang dekat alam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5. Faktor Komunal 

Pada faktor komunal ini terdapat nilai pembentuk faktor sebesar 5.231%. 

Faktor komunal terdiri dari 2 variabel pembentuk faktor, diantaranya : 

 

1) Mushalla sebagai ruang komunal 

Mushalla Almunawar terletak di bagian utara Kampung Arab Al Munawar. 

Selain sebagai tempat beribadah, mushalla ini juga berfungsi sebagai tempat 

berkumpulnya warga Kampung Arab Al Munawar. Di Mushalla ini kerap kali 

diadakan musyawarah oleh warga untuk memperoleh sebuah keputusan baik 

bersama yang berhubungan dengan permukiman mereka. Selain itu, di mushalla 

ini juga diadakan pengajian dan majelis taklim bagi jamaah laki-laki. Tak jarang 

selepas beraktivitas, beberapa warga laki-laki duduk-duduk di selasar mushalla 

Gambar 6.10. Ruang Dalam Mushalla Almunawar  

Sumber : BPSNT, 2010. 
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mendengarkan pengajian Al-Quran sambil menunggu adzan maghrib 

berkumandang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Ruang terbuka bersifat publik 

Eksternal space merupakan ruang terbuka yang berada di luar bangunan 

sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum untuk melakukan aktivitas 

sosial dan berinteraksi. Ruang terbuka yang ada di Kampung Arab Al Munawar 

adalah lapangan terbuka yang letaknya tepat berada di tengah-tengah bangunan 

rumah tinggal yang merupakan kategori rumah tertua di kampung ini. Lapangan 

terbuka ini telah ada sejak awal terbentuknya kampung Arab Al Munawar ini. 

Dengan keberadaan lapangan terbuka, banyak acara-acara yang berhubungan 

dengan keagamaan, kegiatan sosial dan tradisi kebudayaan yang dilaksanakan 

di lapangan ini. Salah satunya adalah acara haul, maulid arba’in, marawis yang 

rutin diadakan oleh masyarakat Kampung Arab Al Munawar setiap tahunnya. 

 

 

 

Gambar 6.11. Mushalla Almunawar Sebagai Ruang Komunal  

Sumber : BPSNT, 2010. 
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6.6. Faktor Privasi Ruang 

Faktor privasi ruang memiliki nilai pembentuk faktor sebesar 9.833%. 

Terdapat  2 variabel pembentuk faktor pada faktor privasi ruang, yaitu : 

 

1) Teras depan memiliki dinding penyekat 

Di dalam agama Islam, hal yang paling penting dalam kehidupan adalah 

aspek privasi. Sehingga aspek privasi ini mendapatkan perhatian yang khusus. 

Rumah merupakan daerah private, terpisah dengan ruang komunal (exterior). 

Dapat diartikan bahwa masyarakat Islam memperhatikan keseimbangan antara 

kehidupan private dengan public. Hal ini tercermin dalam perumahan 

masyarakatnya yang memiliki batas yang jelas, tertutup rapat dari dunia luar dan 

memiliki gradasi aspek privasi yang dibentuk oleh halaman mengelilingi rumah. 

Rumah-rumah di Kampung Arab Al Munawar juga memiliki gradasi aspek 

privasi dalam tiap ruangnya. Terutama pada bagian depan rumah seperti teras. 

Setiap rumah yang ada di Kampung Arab Al Munawar memiliki dinding penyekat 

di setiap teras bagian depan. Hal ini dikhususkan untuk menjaga privasi kaum 

Gambar 6.12. Kegiatan Maulid dan Marawis di Lapangan Terbuka 

Sumber : BPSNT, 2010 dan Annisa Umari, 2013. 
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perempuan yang harus menjaga jarak dengan orang asing yang bukan 

muhrimnya. Sehingga diharapkan dengan adanya dinding pembatas ini, kaum 

perempuan dapat menjaga privasinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa rumah indis memiliki teras 

depan yang tertutup. Sedangkan rumah kembar darat pada lantai dua bagian 

depan memiliki teras yang tertutup. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan 

perlindungan privasi kepada kaum perempuan yang menghuni rumah-rumah 

tersebut. 

 

2) Jendela dengan ketinggian khusus 

Bangunan-bangunan di kota-kota Islam biasanya banyak menempatkan 

ventilasi pada tower dengan posisi tinggi asalkan masih dapat mengkondisikan 

ruang di dalamnya dengan sirkulasi udara (Montequin, 1981). 

Sifat khusus keluarga muslim adalah adanya pemisahan secara tegas 

antara pria dan wanita, serta larangan saling mengamati satu sama lain. Hal ini 

Gambar 6.13. Teras Rumah Indis (kiri), Teras Rumah Kembar Darat (kanan) 

Sumber : Survey Peneliti, 2013. 
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mempengaruhi posisi bukaan bangunan (pintu dan jendela) termasuk 

ketinggiannya di atas jalan, sehingga orang tidak dapat melihat ke dalam rumah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika dilihat dari bentuk fisik bangunan di Kampung Arab Al Munawar, 

banyak bangunan rumah tinggal yang mempertimbangkan aspek privasi dimulai 

dari aspek visual dan lainnya. Hal ini tercermin pada bentuk pintu dan jendela 

yang memiliki ketinggian tertentu sehingga pada pandangan dari luar tidak dapat 

melihat secara langsung ke dalam rumah, tetapi sebaliknya orang yang berada di 

dalam rumah dapat melihat ke luar rumah. 

 

6.7. Faktor Orientasi 

Nilai pembentuk faktor pada faktor orientasi berjumlah 4.372%. Dengan  

variabel pembentuk faktor, yaitu : 

1) Focus Point Bangunan 

Karakter utama dari permukiman Islam pada umumnya bahwa pusat dari 

suatu komunitas berupa masjid dan taman/ruang terbuka. Pusat orientasi di kota-

Gambar 6.14. Jendela dan Pintu Dengan Ketinggian Tertentu 

Sumber : BPSNT, 2010 dan Survey Peneliti, 2013.  
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kota Islam ini tidak hanya terdapat di suatu lingkungan permukiman tetapi juga 

pada kawasan perdagangan, pendidikan, pemerintahan bahkan kawasan 

pertahanan negara yang digambarkan dalam bentuk kluster, dimana bangunan-

bangunan yang ada mengelilingi masjid (Abdullah Al-Shaik, dkk dikutip oleh 

Margaret Bently Sevcenko, 1985). Disebutkan lebih lanjut karena masjid 

merupakan pusat dari suatu komunitas, maka selalu dilintasi jalan utama yang 

mempermudah pencapaiannya. Terdapat hirarki ruang berupa unit-unit 

bangunan rumah tinggal sebagai dasarnya dan masjid sebagai intinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focus point bangunan di Kampung Arab Al Munawar adalah lapangan 

terbuka. Sebagian besar bangunan rumah tinggal di Kampung Arab Al Munawar 

dibangun dengan orientasi utara-selatan atau sebaliknya. Sebagian besar 

bangunan-bangunan rumah tinggal yang ada di Kampung Arab Al Munawar ini 

Gambar 6.15. Orientasi Bangunan Ke Arah Lapangan Terbuka 

Sumber : Survey Peneliti, 2013.  
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berorientasi menghadap ke arah lapangan terbuka yang menjadi inti ataupun 

center dari kampung ini. Sehingga terlihat seperti mengelilingi lapangan tersebut. 

Selain itu, berbagai kegiatan juga dipusatkan pada lapangan terbuka dimulai dari 

acara haul, majelis taklim, maulid arba’in dan kegiatan-kegiatan yang akan 

dihadiri lebih dari 100 orang jamaah maka lapangan terbuka adalah tempat yang 

cocok untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8.  Kesimpulan Hasil Pemaknaan 

Dari pemaknaan hasil penelitian di atas, dapat diambil kesimpulan yang 

dapat menerangkan ataupun menjelaskan hal-hal yang berkaitan, sesuai 

ataupun tidak sesuai antara hasil penelitian dengan teori. 

1) Masjid Sebagai Simbol Masyarakat 

Masjid merupakan simbol dari suatu komunitas masyarakat yang 

mempercayai bahwa masjid sebagai faktor pemersatu kegiatan 

masyarakatnya dan berperan sebagai katalisator dalam pembangunan dan 

pengembangan masyarakatnya. Masjid juga merupakan tanda dari 

kehidupan religius dan menyatukan sifat dan kebersamaan umat muslim 

Gambar 6.16. Lapangan Terbuka Sebagai Focus Point Kampung 

Sumber : BPSNT, 2010 dan Survey Peneliti, 2013.  
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yang terwujud dalam keharmonisan kegiatan keagamaan, sosial, 

kemasyarakatan dan kehidupan budaya (Imammudin, 1985). Dilihat dari 

aktivitas masyarakat yang ada di Kampung Arab Al Munawar, beberapa 

kegiatan keagamaan juga kerap diadakan rutin di mushalla Almunawar. 

Tidak hanya melaksanakan ibadah shalat lima waktu secara berjamaah saja, 

tetapi kegiatan majelis taklim, ikhtitam Al-Qur’an juga selalu diadakan pada 

tiap malam yang telah ditentukan bersama di mushalla Almunawar. Aktivitas 

masyarakat di mushalla Almunawar ini dapat terlihat mulai dari subuh hari 

dan akan kembali ramai pada sore hari setelah pulang bekerja. 

Dalam perkembangannya, masjid merupakan tanda (sign) dan simbol 

(symbols), kepercayaan, ritual dan keagamaan yang diwujudkan dalam 

socio-religius dan institusi budaya yang terdapat dalam bentuk fisik dan 

orang-orangnya. Komunitas masjid merupakan suatu produk yang dihasilkan 

dan membawa elemen-elemen tradisional dan modern. Arsitektur dapat 

menjelaskan konsep-konsep yang ada dan memiliki arti luas. Sehingga 

masjid juga dapat diartikan sebagai simbol kehidupan masyarakatnya yang 

diwujudkan dalam arsitektur sebagai ungkapan keagamaan (Imammudin, 

1985). Selain itu, adanya peringatan kepada kejadian alam ciptaan Allah 

SWT dapat dilakukan dengan penggunaan bahan, orientasi bangunan dan 

metodologi perancangan suatu permukiman atau bangunan. Penggunaan 

bahan-bahan dari yang berasal dari alam seperti batu dan kayu akan 

menciptakan suatu image arsitektur tersendiri yang dekat alam (Tajuddin, 

2003). 

Selain karena letak geografis mushalla Almunawar yang berada di 

tepi Sungai Musi, bentuk fisik bangunan mushalla Almunawar tak terlepas 
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dari pengaruh budaya Palembang yang berkembang. Hal ini dapat dilihat 

pada seluruh bentuk fisik bangunannya dimulai dari atap yang berbentuk 

limas dan penggunaan bahan bangunan kayu pada seluruh bangunannya.  

 

2) Aspek Privasi dalam Islam 

Di dalam agama Islam terdapat pemisahan ruang private dan public, 

tetapi tetap mempertimbangkan adanya keseimbangan di antara keduanya 

(Auguste, 1983). Disebutkan juga bahwa rumah merupakan simbol dari sisi 

internal (batin) dan kehidupan public merupakan simbol eksternal (zahir). 

Perbedaan dan pemisahan simbol ini terwujud dalam bentuk rumah-rumah di 

dalam permukiman Islam yang memiliki batas yang jelas, tertutup rapat 

dengan gradasi aspek privasi yang dibentuk oleh halaman rumah sehingga 

terlihat bentuk pemisahan antara ruang private dengan ruang public. 

Pada rumah-rumah yang berada di Kampung Arab Al Munawar, 

ruang terbuka yang bersifat semi private berada bagian depan rumah berupa 

halaman depan. Halaman depan ini merupakan suatu ruang terbuka yang 

memisahkan bangunan dengan jalan, dimana bangunan bersifat private 

sedangkan jalan bersifat publik. Selain itu jika ditinjau secara fungsional 

halaman depan ini juga berfungsi sebagai ruang untuk mewadahi kegiatan 

ataupun aktivitas pemilik apabila ruang dalam rumah tidak mampu lagi untuk 

menampungnya. Tak jarang halaman depan ini juga digunakan sebagai 

tempat bermain anak-anak yang ada di Kampung Arab Al Munawar. 

Dalam Islam, bentuk-bentuk fisik bangunan mempertimbangkan 

aspek privasi dari aspek visual dan lainnya. Hal ini tercermin pada bentuk 

pintu dan jendela yang memiliki ketinggian tertentu sehingga pada 
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pandangan dari luar tidak dapat melihat secara langsung ke dalam rumah, 

tetapi sebaliknya orang yang berada di dalam rumah dapat melihat ke luar. 

Pada masing-masing rumah terdapt courtyard yang berfungsi sebagai ruang 

luar khusus untuk keluar (private). Untuk melindungi keberadaan wanita, 

jendela rumah berupa kisi-kisi yang menjaga privasi penghuni dan atap yang 

menjorok ke ruang luar (Mortada, 2003). Selain itu bangunan-bangunan di 

kota-kota Islam banyak menempatkan ventilasi pada tower dengan posisi 

tinggi asalkan masih dapat mengkondisikan ruang di dalamnya dengan 

sirkulasi udara (Montequin, 1981). 

Pada kasus bangunan rumah tinggal di Kampung Arab Al Munawar 

yang dipengaruhi oleh perkembangan budaya Palembang memotivasi 

masyarakatnya untuk membuat suatu bentuk bangunan yang memasukkan 

unsur-unsur alam seperti angin dan cahaya sebanyak-banyaknya yang 

tergambar dari banyaknya jendela dan ventilasi yang terdapat pada setiap 

rumah. Selain itu juga rumah-rumah di Kampung Arab Al Munawar memiliki 

bentuk pintu dan jendela dengan ketinggian tertentu dengan alasan untuk 

melindungi privasi wanita secara visual. 

 

3) Teori Jaringan Jalan (Sirkulasi) 

Secara fisik terdapat tiga kelas jalan dalam permukiman Islam yaitu 

jalan utama (shari), jalan kecil (fina) dan jalan buntu/cul-de-sac (darb) 

(Hakim, 1986). Sedangkan yang membedakan ketiga kelas jalan dalam 

permukiman Islam ini dengan jalan lainnya adalah maknanya, bahwa jalan 

utama (shari) dan jalan kecil (fina) berfungsi sebagai daerah publik 

sedangkan darb berfungsi sebagai daerah semi publik (Auguste, 1983). 
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Shari memiliki dimensi minimal tujuh cubits yang dapat menampung dua 

ekor unta bersebelahan dan fina berukuran satu cubits yang dapat 

menampung satu ekor unta (1 cubit = 0.5 meter) (Hakim, 1986). 

Berdasarkan teori di atas, maka dapat diidentifikasi adanya jalan-

jalan shari, fina dan darb pada Kampung Arab Al Munawar. Jalan shari 

memiliki lebar 3 meter (6 cubits), fina dan darb memiliki ukuran antara 1-1.5 

meter (2 – 2.5 cubits). Jalan utama (shari) tegak lurus dari selatan ke utara 

dimana disepanjang sisi kiri dan kanan shari terdapat bangunan rumah 

tinggal. Sedangkan jalan fina merupakan cabang dari shari yang biasanya 

berakhir pada rumah-rumah warga.  

 

4) Karakter Ruang Terbuka Kota Islam 

Masyarakat Islam secara perorangan disatukan oleh rasa 

kekeluargaan, keturunan dan kebersamaan fungsi, tetapi di dalam beberapa 

hal mereka ditempatkan di dalam suatu ruang komunal. Meskipun urban 

space merupakan satu kesatuan, setiap ruang sibagi secara terpisah dalam 

status kepemilikan dan hal ini akan membuat perbedaan antara ruang semi 

private dengan ruang public (Lughod, 1987). Dilanjutkan lagi bahwa 

perencanaan kota-kota Islam diutamakan pada penataan urban space untuk 

supra individual. Kelompok supra individual ini merupakan suatu bentuk 

kekeluargaan, keturunan dan persamaan fungsi. 

Pada Kampung Arab Al Munawar dapat ditemukan ruang-ruang 

terbuka yang bersifat semi private maupun yang bersifat publik. Untuk ruang 

terbuka yang bersifat semi private berupa halaman rumah dan courtyard 

yang terdapat di tengah-tengah ruang rumah tinggal. Sedangkan ruang 
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terbuka yang bersifat komunal sendiri berupa lapangan terbuka dan halaman 

mushalla Almunawar. Kedua ruang komunal ini difungsikan sebagai tempat 

berbagai kegiatan di kampung ini. Lapangan terbuka yang berada tepat di 

tengah-tengah permukiman disediakan untuk menampung kegiatan-kegiatan 

tradisi masyarakat setempat yang biasanya dihadiri oleh ratusan jamaah. 

Beberapa rumah tinggal yang berusia di atas 300 tahun dibangun dengan 

orientasi menghadap ke arah lapangan terbuka. Selain lapangan terbuka, 

halaman mushalla juga merupakan ruang terbuka yang bersifat komunal. 

Halaman mushalla ini juga secara fungsional dapat digunakan untuk 

menampung kegiatan-kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan 

keagamaan. Diharapkan dengan adanya ruang terbuka yang bersifat 

komunal ini, dapat mempererat hubungan ukhuwah yang telah terjalin. 


