
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
 
 
1.1 Latar Belakang 

Nusantara di masa lalu merupakan salah satu jalur perdagangan laut dunia. 

Hadramaut sebagai salah satu bangsa yang melakukan perdagangan melalui jalur laut 

ke Nusantara. Rute perdagangan antara Hadramaut dan Nusantara telah terjalin sejak 

abad ke 7 tidak lama setelah masuknya Islam (Arnold, 1935). Dalam kurun waktu 

selanjutnya kedatangan bangsa Hadramaut ke Nusantara datang secara bertahap 

hingga pada abad ke 18 mencapai puncaknya. tepatnya pada tahun 1870 kedatangan 

para imigran Hadramaut semakin meningkat sejak dimulainya pelayaran dengan kapal 

uap. Melalui pelayaran dengan kapal uap, jalur pelayaran tidak lagi melalui Aceh akan 

tetapi melalui Singapura dan Batavia. Hal tersebut secara tidak langsung 

mengakibatkan meningkatnya jumlah imigran di Jawa. Menurut catatan statistik pada 

tahun 1885, di Jawa terdapat enam koloni besar Arab, yaitu Batavia, Tegal, 

Pekalongan, Semarang, Surabaya dan Madura (Van den Berg, 1988).  

Pekalongan sebagai salah satu tujuan para imigran Hadramaut, merupakan 

tempat berlabuhnya para pedagang di Jawa yang banyak menghasilkan padi dan 

rempah – rempah (Yudhohusodo dkk, 1991). Pelabuhan Bandar dan Doro merupakan 

pelabuhan kuno yang berada di Pekalongan. Ketika itu keberadaan Pelabuhan Bandar 

dan Doro lebih ternama daripada wilayah Pekalongan itu sendiri. Lokasi Pekalongan 

diperkirakaan berada di sekitar pantai purba pesisir utara Jawa dengan kondisi 

geografis berupa pegunungan dengan dataran tinggi yang berupa hutan. Sedangkan 
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pelabuhan dagang pada masa itu sebagai tempat singgahnya kapal – kapal dagang 

tidak dibangun secara permanen dan bersifat sementara (Asa,2009). 

Keberadaan pelabuhan dagang di Pekalongan pada masa lalu dikuatkan oleh 

sebuah catatan yang menyebutkan singgahnya kelompok penduduk China yang 

disebut Ma Huan pada abad XIV di kampung Sampangan. Kampung Sampangan 

terletak tidak jauh dari muara Sungai Kupang (saat ini bernama Sungai Loji) yang 

merupakan pangkalan pelabuhan niaga, tempat ditambatkannya sampan – sampan 

pengangkut barang dagangan yang berasal dari pelabuhan (Asa, 2009). Adanya 

kegiatan perdagangan sangat memungkinkan terjadinya proses penyebaran agama 

dan asimilasi budaya yang dilakukan oleh para pedagang Hadramaut sebagai salah 

satu pendatang di Pekalongan. 

 

  
 

GAMBAR 1.1 

Kondisi Sungai Loji pada Abad XIX 

Sumber: Pemkab Pekalongan, 2009 

 

Islam masuk ke Pekalongan melalui tiga fase. Fase pertama berlangsung pada 

abad ke XIV dan XV berkaitan dengan adanya pertumbuhan penduduk asing seperti 

Cina dan Arab. Fase kedua terjadi pada abad XV hingga XVII seiring dengan 

penyebaran Islam di Jawa yang dilakukan oleh Wali Songo. Penyebaran Islam pada 

fase ketiga di Pekalongan di gerakkan oleh ulama – ulama Hadramaut dan para ulama 
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pribumi yang dikenal dengan sebutan Ulama Alawiyin serta ulama pribumi lainnya 

(Asa, 2009). Masuknya Islam di Pekalongan diperkirakan akan berdampak pada 

kegiatan sosial kemasyarakatan akan tetapi juga berdampak pada tatanan lingkungan 

permukiman. 

Adanya etnis keturunan Arab di Pekalongan dapat terlihat dari keberadaan 

Kampung Arab di beberapa lokasi. Seiring dengan perkembangan kota, Kampung 

Arab saat ini ditinggali oleh masyarakat yang heterogen. Kampung Arab adalah 

sebutan bagi suatu kawasan yang dihuni oleh sebagian besar etnis keturunan Arab. 

Secara administratif Kampung Arab di Kota Pekalongan berada pada tiga kelurahan 

yaitu Sugihwaras, Klego dan Poncol.  Namun Kelurahan Sugihwaras merupakan salah 

satu kelurahan dengan dominasi etnis keturunan Arab yang lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan kelurahan lainnya. Dari masa awal kedatangannya hingga saat 

ini etnis keturunan tersebut tinggal dan membentuk lingkungan permukimannya 

sendiri. Kampung Arab sebagai salah satu perwujudan lingkungan permukiman sangat 

kental dengan nuansa Islami dimana aktivitas sosial budaya masyarakatnya sarat 

dengan nilai nilai kebudayaan Islam. 

Karakteristik utama pada permukiman Islam adanya pembedaan dan batas – 

batas yang jelas antara ruang pribadi (private) dan ruang bersama (public) dimana 

pemanfaatan ruang untuk kegiatan bersama sangatlah dominan (Noe’man, 2003). 

Karakter lainnya ditunjukkan dengan adanya orientasi sistem transportasi yang dapat 

berupa jaringan jalan menuju masjid (Kurniasari, 2002). Selain itu, dalam sudut 

pandang perkotaan, permukiman Islam memiliki konfigurasi bangunan dan jalan yang 

tidak teratur. Jaringan jalan tersebut pada umumnya memiliki hierarki dan beberapa 

diantaranya merupakan jalan buntu. Dijelaskan pula bahwa struktur kota Islam 



4 
 

terbentuk dari jalan – jalan utama dengan rumah yang saling berhadapan sehingga 

terbentuk gang – gang dan jalan yang sempit (Auguste de Montequin, 1983). 

Dalam hal aristektur bangunan, pada Kampung Arab Sugihwaras didominasi 

oleh bangunan kuno dengan gaya kolonial terutama pada jalan utama kawasan. 

Dimana sebagian besar sebagian besar kepemilikan bangunan tersebut adalah etnis 

keturunan Arab. Apabila dicermati, keberadaan bangunan kolonial sebagai warisan 

arsitektural masa penjajahan Belanda serta keberadaan etnis keturunan Arab sebagai 

penghuni, menjadikan Kampung Arab Sugihwaras memiliki karakteristik yang khas dan 

menarik untuk diamati. Sebagai permukiman yang kental dengan nuansa Islami, 

tentunya Kampung Arab memiliki karakteristik yang tidak ditemukan di permukiman – 

permukiman lainnya. Penggalian karakteristik Kampung Arab dalam penelitian ini 

ditujukan untuk memahami karakter tempat tinggal serta menemukan pola permukiman 

dan tatanan lingkungan permukimannya. 

 

1.2 Rumusan Permasalahan 

Habraken (1988) menyebutkan bahwa, bentuk lingkungan permukiman sebagai 

suatu produk komunitas adalah hasil kesepakatan sosial dan bukan merupakan produk 

inividual. Dengan kata lain, komunitas yang berbeda tentunya akan menunjukkan 

karakter yang berbeda pula. Hubungan antar individu, keluarga dan komunitasnya 

tergambar dari desain rumah tinggal dan tatanan lingkungan permukimannya 

bergantung pada masing – masing budaya yang dibawanya. Hal tersebut berlaku pada 

masyarakat Arab, dimana kebudayaannya sebagian besar dipengaruhi oleh budaya 

Islam. Bentuk lingkungan permukiman masyarakat Arab tradisional mencerminkan 

kondisi sosial budayanya.  
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Kampung Arab Sugihwaras sebagai permukiman yang dihuni oleh masyarakat 

keturunan Arab di Pekalongan terancam oleh berbagai perubahan baik pada aspek 

sosial budaya maupun bentukan fisik permukiman. Perubahan pada dari aspek sosial 

budaya, masyarakat keturunan Arab di Sugihwaras memiliki kebiasaan dan tradisi 

yang kental dengan nilai – nilai Islami. Akan tetapi nilai – nilai Islami yang  tercermin 

dalam kehidupan bermasyarakat dihadapkan pada kecenderungan sifat individualistik. 

Hal tersebut juga disebutkan oleh Mansyur (2005) yang menyatakan bahwa 

masyarakat perkotaan memiliki sikap hidup yang cenderung individualistik.  

Sedangkan apabila ditinjau dari aspek fisik permukiman pada kawasan tersebut 

semakin dipicu oleh perkembangan kota serta modernisasi. Beberapa rumah tinggal di 

Kampung Arab Sugihwaras mengalami perubahan bentuk bangunan tanpa 

memperhatikan bentuk asli. Kondisi dilapangan menunjukkan bangunan – bangunan di 

Kampung Arab Sugihwaras yang memiliki gaya arsitektur Indiche berubah menjadi 

bangunan  - bangunan dengan gaya arsitektur modern. Sekulerasi pendidikan 

arsitektur yang dipengaruhi budaya barat. Perkembangan arsitektur yang dipelopori 

oleh bangsa Eropa lebih menekankan pada tujuan estetis, kenyamanan semata 

maupun kesejahteraan duniawi (Nurjayanti, 2010). Bahkan beberapa bangunan 

ditinggalkan oleh pemiliknya. Kondisi tersebut berdampak pada berubahnya kesan 

visual kawasan yang kurang menarik. 

Pada kondisi ideal bentukan fisik permukiman yang khas yang diperkuat oleh 

nilai – nilai sosial budaya masyarakat keturunan Arab di Sugihwaras dapat menjadi 

suatu identitas tersendiri bagi kawasan. Melihat karakteristik fisik pada permukiman 

Kampung Arab Sugihwaras serta kondisi sosial budaya masyarakatnya yang kental 

dengan nilai Islami, sangat penting untuk mengetahui pengaruh kedua variabel 

tersebut. Dengan demikian, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan maupun 



6 
 

masukan untuk memperkuat identitas kawasan. Mengingat kawasan tersebut berada 

pada kawasan Budaya Jetayu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pekalongan. 

Terlebih lagi Pekalongan ditetapkan sebagai Creative Cities Network oleh UNESCO.  

Untuk itu penting untuk mengetahui pengaruh sosial budaya Islami terhadap 

tatanan permukiman untuk mencegah hilangnya identitas masyarakat dan 

mempertahankan keteraturan lingkungan permukiman. Dengan demikian aspek sosial 

budaya masyarakat keturunan Arab di Sugihwaras dapat dipertahankan dan 

diwariskan ke generasi yang akan datang. Berdasarkan latar belakang dan rumusan 

permasalahan, memunculkan suatu pertanyaan penelitian bagaimanakah pengaruh 

faktor sosial budaya Islami terhadap tatanan permukiman Kampung Arab 

Sugihwaras? 

 

 

1.3 Hipotesis Penelitian 

Sebagai pendatang, masyarakat keturunan Arab di Pekalongan memiliki 

karakteristik sosial budaya tersendiri apabila dibandingkan dengan pribumi. Dimana, 

kekuatan sosial budaya masyarakat dan penghuninya direfleksikan oleh 

permukimannya yang disusun berdasarkan norma – norma tradisi (Rapoport, 1969). 

Melihat kembali latar belakang dan rumusan permasalahan pada Kampung Arab 

Sugihwaras di bagian sebelumnya, berikut ini merupakan hipotesa penelitian: 

Ha : Terdapat pengaruh sosial budaya Islami terhadap tatanan permukiman  

Hk1 : Terdapat pengaruh sosial budaya Islami terhadap sirkulasi kawasan  

Hk2 : Terdapat pengaruh sosial budaya Islami terhadap rumah tinggal  

Hk3 : Terdapat pengaruh sosial budaya Islami terhadap ruang terbuka publik  

Hk4 : Terdapat pengaruh sosial budaya Islami terhadap prinsip 

hablumminallah 
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Hk5 : Terdapat pengaruh sosial budaya Islami terhadap prinsip 

hablumminalalamien 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimanakah pengaruh faktor sosial budaya Islami terhadap tatanan lingkungan 

permukiman Kampung Arab Sugihwaras. Selain itu, melalui penelitian ini secara tidak 

langsung akan memberikan informasi terkait karakteristik sosial budaya masyarakat 

serta karakter kawasan permukiman Kampung Arab Sugihwaras. 

 

1.5 Sasaran Penelitian 

Untuk mengetahui bagaimanakah faktor sosial budaya Islami berpengaruh 

terhadap tatanan lingkungan permukiman Kampung Arab Sugihwaras, berikut ini 

merupakan sasaran yang ditempuh dalam penelitian: 

a. Menjelaskan perwujudan fisik prinsip – prinsip Islami  

b. Menganalisis karakter fisik Kampung Arab Sugihwaras  

c. Menjelaskan fenomena sosial budaya masyarakat  

d. Menganalisis kondisi komunitas  

e. Menganalisis pengaruh faktor sosial budaya Islami terhadap tatanan lingkungan 

permukiman Kampung Arab Sugihwaras. 

 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pada penelitian ini merliputi ruang lingkup substansi yang 

memberikan batasan pada pembahasan penelitian. Serta ruang lingkup spasial yang 

memberikan gambaran serta batas terkait wilayah studi penelitian.  
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1.6.1 Ruang Lingkup Substansi Penelitian 

Ruang lingkup substansi penelitian meliputi batasan pembahasan materi dalam 

penelitian yang dilakukan. Pembatasan materi yang dilakukan dalam studi ini 

dimaksudkan untuk memperjelas substansi yang akan dibahas pada penelitan agar 

proses pembahasan maupun analisis yang dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian.  

Penelitian ini bertitik tolak atas pemikiran bahwa sosial budaya masyarakat 

merupakan variabel yang berpengaruh dalam pembentukan tatanan lingkungan 

permukiman. Pembahasan tersebut meliputi aspek fisik-spasial yang mewadahi 

kegiatan masyarakat Kampung Arab Sugihwaras beserta masyarakat serta aktifitas 

didalamnya sebagai aspek non fisik yang berkaitan dengan kehidupan sosial budaya 

yang diwarnai dengan adanya kepercayaan, religi, serta tradisi masyarakat yang 

mempengaruhi bentuk pola permukiman. Kajian aspek fisik dan non fisik beserta 

implikasinya pada tatanan lingkungan permukiman Kampung Arab Sugihwaras 

mengacu pada lingkup batasan sebagai berikut: 

1. Pembahasan karakteristik fisik Kampung Arab Sugihwaras. Pembahasan 

mengenai karakteristik fisik meliputi pola permukiman, sirkulasi kawasan 

permukiman, keberadaan masjid, lingkungan rumah tinggal penduduk, aspek 

privasi dan pembagian ruang, ruang terbuka hijau kawasan dan beberapa 

aspek lain terkait dengan lingkungan fisik suatu permukiman. 

2. Pembahasan karakteristik sosial budaya masyarakat Kampung Arab 

Sugihwaras. Pembahasan karakteristik sosial budaya masyarakat meliputi 

pembahasan sistem budaya yang meliputi sistem nilai, norma – norma dan 

aturan – aturan yang berlaku dimasyarakat. Pembahasan juga dilakukan pada 

sistem sosial masyarakat dimana kebudayaan diwujudkan dalam suatu 
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kompleks aktivitas, hubungan kekerabatan, serta kehidupan sosial 

kemasyarakatan. 

 

1.6.2 Ruang Lingkup Spasial Penelitian 

 Lokasi penelitian ini berada pada wilayah administratif Kelurahan Sugihwaras 

Kecamatan Pekalongan timur Kota Pekalongan. Gambar dibawah ini menunjukkan 

lokasi penelitian. 

 

 
 

GAMBAR 1.2 

Kampung Arab Sugihwaras sebagai Lokasi Penelitian 

Sumber: Peta Administrasi Kelurahan Sugihwaras, dan Analisis Penyusun 2014 

 

Pemilihan wilayah studi tersebut didasarkan adanya ciri khas permukiman 

Kampung Arab yang menunjukkan adanya kemiripan dengan pola permukiman Islam 

pada umumnya. Selain itu kepemilikan bangunan pada kawasan tersebut sebagian 
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dimiliki oleh etnis keturunan Arab. Selain itu mengingat permukiman merupakan 

ekspresi budaya masyarakat, ditinjau dari sisi sosiologis (tata kehidupan sosial 

budaya) Kampung Arab Sugihwaras dianggap mampu menunjukkan nilai – nilai yang 

kental dengan budaya Islami. Akan tetapi dalam pelaksanaan penelitian, pencaarian 

data melalui observasi dan kuesioner hanya berada di kawasan yang didominasi oleh 

komunitas etnis keturunan Arab. Hal tersebut didasarkan, atas asumsi bahwa tradisi 

dan kebiasaan masyarakat keturunan Arab yang berbeda dengan pribumi dan terlihat 

pada kehidupan sosial dan kondisi permukimannya 

Akan tetapi dalam pelaksanaan penelitian, pencaarian data melalui observasi 

dan kuesioner hanya berada di kawasan yang didominasi oleh komunitas etnis 

keturunan Arab. Hal tersebut didasarkan, atas asumsi bahwa tradisi dan kebiasaan 

masyarakat keturunan Arab yang berbeda dengan pribumi dan terlihat pada kehidupan 

sosial dan kondisi permukimannya 

 

1.7 Kerangka Pikir Penelitian 

Kerangka pemikiran adalah gambaran tentang keterkaitan antar variabel 

penelitian yang akan dikaji, yang akan dibangun oleh peneliti untuk memecahkan 

masalah atau mencapai tujuan penelitian berdasarkan hasil tinjauan pustaka (Eonoe, 

2010). Dalam kerangka pikir ini akan diuraikan alur penelitian yang akan dilakukan. 

Bahasan – bahasan tersebut meliputi latar belakang penelitian, proses penelitian yang 

akan dilakukan, grand theory yang digunakan sebagai dasar penelitian, analisa data 

yang akan dilakukan serta output penelitian yang diharapkan.   
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GAMBAR 1.3 

Kerangka Pikir Penelitian 

Sumber: Analisis Penyusun, 2014 
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1.8 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dapat dijabarkan dari beberapa manfaat yang akan 

diterima berbagai pihak. Berikut ini merupakan urainnya: 

1. Bagi peneliti, sebagai pengembangan terhadap ilmu pengetahuan mengenai 

pola permukiman yang tercakup kedalam studi peneliti yaitu ilmu Arsitektur dan 

Perancangan Kota. Diharapkan studi ini dapat menjadi masukan bagi penelitian 

– penelitian lain yang serupa sebagai rangkaian dalam memperluas upaya 

peningkatan kawasan sebagai aset kota. 

2. Bagi pemerintah, sebagai bahan masukan atau rekomendasi dan bahan 

pertimbangan bagi pihak – pihak terkait dalam pengembangan dan 

perencanaan maupun perancangan kota agar dapat meningkatkan identitas 

dan citra kawasan permukiman yang memiliki nilai religius dengan melibatkan 

masyarakat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai input dan memberikan 

kontribusi terhadap perbaikan strategi, program dan proses peremajaan 

kawasan. 

3. Bagi masyarakat, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi wacana yang 

menambah wawasan masyarakat mengenai tatanan fisik permukiman dan 

pentingnya mempertahankan aspek sosial budaya sebagai karakter kawasan. 

 

1.9 Keaslian Penelitian 

Sangat dimungkinkan terdapat penelitian lain yang hampir menyerupai, namun 

secara substansial dan secara spasial penelitian ini membahas secara spesifik 

mengenai tatanan lingkungan permukiman Kampung Arab Sugihwaras. Berikut ini 

merupakan beberapa penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya.
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TABEL I.1 

Perbandingan Penelitian yang akan Dilakukan dengan Penelitian – Penelitian Sejenis 

 

Variable 

Penelitian Sejenis yang Pernah Dilakukan 
Penelitian yang Akan 

Dilakukan 

Rumah Tinggal Etnis 

Keturunan Arab di 

Pekalongan 

Pelestarian Kampung 

Arab Malik Ibrahim di 

Kota Gresik 

Studi Korelasi Identitas 

sebuah Tempat, Teritori 

dan Lingkungan Islami 

Terbangun dengan 

Kognisi Soial Kapital 

Adaptasi Arsitektur 

Rumah Etnis Jawa 

dengan Pengaruh 

Arsitektur Rumah 

Etnis Arab di Gresik 

Pengaruh Sosial Budaya 

terhadap Tatanan 

Lingkungan 

Permukiman Kampung 

Arab Sugihwaras 

Penulis Sri Puji Astuti Ervin Risbiyanto, 

Antariksa, Septiana 

Hariayani 

M. Syaom Barliana dan 

Ilhamdaniah 

Purnama Salura dan 

Bachtiar Fauzy 

Astari Wulandari 

Jenis Penelitian Tesis Jurnal Ilmiah Jurnal Ilmiah  Jurnal Ilmiah Tesis 

Institusi  Universitas Diponegoro 

Semarang 

Universitas Brawijaya 

Malang 

Universitas Pendidikan 

Indonesia Bandung 

Universitas Katolik 

Parahyangan Bandung 

Universitas Diponegoro 

Semarang 

Tahun 2002 2008 2012 2012 2014 

Tujuan Penelitian Mengkaji dampak 

keruangan akibat konflik 

latar belakang sosial 

budaya dengan pola 

organisasi ruang pada 

hunian 

Mengidentifikasi 

karakteristik lingkungan 

fisik dan bangunan kuno 

pada Kampung Arab 

Malik Ibrahim dan  

mencari penyebab 

terjadinya perubahan 

Mengetahui hubungan 

karakteristik lingkungan 

binaan bernuansa Islami 

dengan kognisi moda 

sosial  dari lingkungan 

tempat tinggal 

Mengetahui pengaruh 

akulturasi budaya Jawa 

- Arab terhadap gaya 

arsitektur bangunan di  

kawasan pantai utara 

Gresik Jawa Timur 

Mengetahui pengaruh 

sosial budaya terhadap 

tatanan lingkungan 

permukiman Kampung 

Arab Sugihwaras 
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Variable 

Penelitian Sejenis yang Pernah Dilakukan 
Penelitian yang Akan 

Dilakukan 

Rumah Tinggal Etnis 

Keturunan Arab di 

Pekalongan 

Pelestarian Kampung 

Arab Malik Ibrahim di 

Kota Gresik 

Studi Korelasi Identitas 

sebuah Tempat, Teritori 

dan Lingkungan Islami 

Terbangun dengan 

Kognisi Soial Kapital 

Adaptasi Arsitektur 

Rumah Etnis Jawa 

dengan Pengaruh 

Arsitektur Rumah 

Etnis Arab di Gresik 

Pengaruh Sosial Budaya 

terhadap Tatanan 

Lingkungan 

Permukiman Kampung 

Arab Sugihwaras 

Rumusan 

Permasalahan 

Adanya berbedaan 

sosial budaya penghuni 

yang memungkinkan 

adanya perubahan 

organisasi ruang pada 

rumah tinggal 

Terjadinya perubahan 

kesan visual pada 

lingkungan fisik Kampung 

Arab Malik Ibrahim yang 

mengakibatkan 

berkurangnya identitas 

kawasan 

Lingkungan permukiman, 

budaya, kehidupan 

sosial,dan psikologis 

merupakan hal penting 

dalam mebangun sosial 

capital 

Terjadinya akulturasi 

budaya Jawa dan Arab 

yang tercermin pada 

gaya arsitektur rumah 

tinggal. 

Permukiman sebagai 

lingkungan binaan 

merupakan refleksi dari 

kekuatan sosial budaya 

masyarakatnya.  

Wilayah Studi Kampung Arab 

Sugihwaras Kecamatan 

Pekalongan Timur Kota 

Pekalongan 

Kampung Arab Malik 

Ibrahim Desa Gapuro 

Sukolilo Gresik 

Lingkungan permukiman 

Pesantren Daarut Tauhid 

Gegerkalong Bandung 

Kampung Arab Gapuro 

Sukollilo dan Kampung 

Telogobendung Gresik 

Kampung Arab 

Sugihwaras Kecamatan 

Pekalongan Timur Kota 

Pekalongan 

Hasil Temuan 

Studi 

Perubahan organisasi 

ruang yang dilakukan 

menyesuaikan dengan 

kecenderungan 

arsitektural pada masa 

terjadinya renovasi 

Karakter fisik lingkungan 

permukiman Kampung 

Arab Malik Ibrahim dan 

perubahan – perubahan 

pada elemen bangunan. 

Faktor identitas 

merupakan faktor 

terpenting yang member 

kontribusi pada sosial 

capital. Variable teritori 

dan arsitetur 

menunjukkan korelasi 

signifikansi negatif 

terhadap sosial kapital 

Perubahan atau 

adaptasi arsitektur 

hanya terjadi pada 

beberapa elemen dan 

tidak mempengaruhi 

makna dan masih 

memepertahankan 

karakter spesifik. 

Karakter fisik dan non fisik 

pada Kampung Arab serta 

pengaruh faktor sosial 

budaya pada tatanan 

lingkungan 

permukimannya. 

Sumber: Analisis Penyusun, 2014 
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1.10 Sistematika Penulisan 

Pembahasan dalam penelitian ini disusun dalam beberapa bab yaitu pendahuluan, 

tinjauan pustaka, metode penelitian dan gambaran umum objek penelitian. Berikut 

urainnya:  

BAB I PENDAHULUAN 

Menguraikan secara umum latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan 

dan sasaran penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, keaslian 

penelitian, serta sistematika pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Menguraikan tentang teori pendukung dengn variabel – variabel yang akan 

digunakan dalam menganalisis karakteristik sosial budaya masyarakat Kampung 

Arab Sugihwaras serta karakteristik tatanan lingkungan permukimannya. Tinjauan 

pustaka meliputi pembahasan mengenai sosial budaya sebagai faktor non fisik 

dalam lingkungan permukiman, faktor fisik pembentuk lingkungan permukiman. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan sebagai kerangka 

operasional penelitian, berdasarkan atas kerangka teoritik. Bab ini 

mengungkapkan tentang langkah – langkah penelitian, penentuan variabel 

penelitian, metode pemilihan sampel, alat penelitian yang 

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Menguraikan tentang gambaran umum dan data eksisting tentang Kampung Arab 

Sugihwaras yang memuat kondisi sosial budaya masyarakat, kehidupan sosial 
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budayanya, latar belakang sejarah terbentuknya kawasan serta tinjauan tatanan 

lingkungan permukiman serta pola tata ruang permukimannya. 

BAB V ANALISA 

Merupakan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan akan 

mengungkapkan kehidupan sosial budaya masyarakat Kampung Arab 

Sugihwaras dalam konteks masih ‘relatif’ mampu bertahan terhadap pengaruh 

pergeseran dan perubahan sosial budaya sejalan dengan perkembangan kota. 

selain itu akan dijelaskan pula langkah – langkah perhitungan mengenai 

pengaruh antar variabel sosial budaya terhadap tatanan lingkungan permukiman 

serta analisis karakteristik tatanan  lingkungan permukimannya saat ini. Secara 

sistematis dilakukan analisis yang didasarkan atas konseptual frame work, hasil 

dari pembahasan kerangka teori dan landasan teori. 

BAB VI PEMAKNAAN HASIL PENELITIAN 

 Bab ini akan menjelaskan hasil penelitian yang diperoleh melalui analisa statistik 

dan temuan pada lokasi penelitian serta melakukan kajian mendalam dengan 

teori terkait. Dengan demikian akan diperoleh temuan – temuan penelitian yang 

dapat memperluas cakupan teori yang telah ada. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini akan dijabarkan mengenai hasil analisis pembahasan yang akan    

menjawab pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. 

 

 

 


