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BAB V 

ANALISIS 

 

5.1 Analisis Sosial Budaya Islami Kampung Arab Sugihwaras 

Analisis sosial budaya masyarakat meliputi pebahasan yang lebih spesifik 

mengenai masing – masing variabel sosial budaya yang ditemukan di lapangan. Untuk 

memudahkan analisis, masing – masing variabel hingga parameter penelitian diberi 

kode masing – masing. Tabel dibawah ini merupakan pengkodean masing – masing 

variabel 

 

TABEL V.1 

Pengkodean Variabel Sosial Budaya (X)  sebagai Variabel Tidak Terikat 

Kode 

Sub 

Variabel 
Sub Variabel 

Kode 

Para- 

meter 
Parameter 

Kode 

Indikator 
Indikator 

X1 Hubungan sosial 

masyarakat 

(konsep Ummah) 

X1.1 Interaksi sosial yang 

kuat 

X1.1.1 Bersedekah sebagai suatu 

kebiasaan 

X1.1.2 Keramahan dalam 

menyambut tamu yang 

berkunjung 

X1.1.3 Berbuat baik terhadap orang 

tua, karabat, anak yatim dan 

tetangga sekitar 

X1.2 Keadilan sosial X1.2.1 Tidak adanya diskriminasi 

berdasarkan harta yang 

dimiliki 

X1.2.2 Adanya toleransi antar umat 

beragama di lingkungan 

masyarakat 
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Kode 

Sub 

Variabel 

Sub Variabel 

Kode 

Para- 

meter 

Parameter 
Kode 

Indikator 
Indikator 

X2 Lingkungan 

Bertetangga 

X2.1 Hubungan 

bertetangga yang 

kuat 

X2.1.1 Keberadaan tetangga yang 

memiliki hubungan 

kekeluargaan 

    X2.1.2 Memperlakukan tetangga 

sebagai saudara  

X2 Lingkungan 

Bertetangga 

X2.1 

 

 

Hubungan 

bertetangga yang 

kuat 

X2.1.3 Perbuatan baik kepada 

tetangga tidak hanya 

terbatas pada tetangga 

sebelah 

X2.2 Perlindungan terhadap 

hak – hak tetangga 

X2.2.1 Pertimbangan kondisi 

bangunan tetangga ketika 

membangun rumah  

X3 Keluarga X3.1 Hubungan 

kekeluargaan yang erat 

X3.1.1 Pertimbangan kekerabatan 

dalam pernikahan 

X3.2 Konsep keluarga besar X3.2.1 Keberadaan kepala keluarga 

yang lebih dari satu dalam 

sebuah rumah 

X4 Individu X4.1 Keeratan dan 

keramahan dalam 

bertetangga 

X4.1.1 Keharusan seorang muslim 

untuk berperilaku terpuji dan 

bermasyarakat 

X4.2 Kerendahan hati X4.2.1 Mencegah kesombongan dan 

membanggakan diri  

X5 

 

Unsur kebudayaan X5.1 Sistem religi dan 

upacara keagamaan 

X5.1.1 Beribadah sebagai suatu 

kewajiban 

X5.2 Sistem dan organisasi 

kemasyarakatan 

X5.2.1 Adanya pembedaan individu 

berdasarkan kelas sosial 

X5.3 Sistem pengetahuan X5.3.1 Adanya pengetahuan yang 

diperoleh dari nenek moyang 

X5.4 Bahasa  X5.4.1 Penggunaan bahasa lain selain 

bahasa lokal sesuai dengan 

daerah asal nenek moyang 

X5.5 Sistem mata 

pencaharian hidup 

X5.5.1 Adanya mata pencaharian yang 

dilakukan secara turun temurun 

X5.6 Sistem teknologi 

peralatan 

X5.6.1 Terdapat peralatan tradisional 

yang turun temurun digunakan 

Sumber: Analisis Penyusun, 2014 
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5.1.1 Analisis Hubungan Sosial Masyarakat 

Analisis hubungan sosial masyarakat dilakukan dengan parameter kuatnya 

interaksi sosial masyarakat serta keadilan sosial dalam kehidupan bertetangga. 

A. Interaksi Sosial Masyarakat yang Kuat 

Tingginya interaksi sosial masyarakat di Kampung Arab Sugihwaras 

terlihat pada persepsi masyarakat bahwa bersedekah merupakan suatu 

kebiasaan. Selain itu sebagian besar masyarakat ramah dalam menyambut 

tamu. Hal tersebut terlihat ketika peneliti mengajukan pertanyaan melalui 

kuesioner, dan sebagian besar pemilik rumah menyambut dengan ramah. 

Sebagai kawasan yang dominasi oleh muslim, eratnya hubungan sosial 

ditandai dengan penghormatan terhadap orang tua, dan selalu berbuat baik 

kepada karabat, anak yatim dan tetangga sekitar. Hal tersebut seperti 

tercantum dalam salah satu ayat Al-Quran berikut ini 

“Dan beribadahlah kamu kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukann-Nya 

dengan sesuatupun. Berbuat baiklah kepada dua orang tua, kerabat karib, anak – anak 

yaitm, orang orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh dan teman 

sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang – 

orang yang sombong dan sukaa membangga-banggakan diri” (QS 3:46) 

Berangkat dari ayat tersebut, direalisasikan oleh masyarakat melalui adanya 

pendataan dan bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin di Kelurahan 

Sugihwaras yang disalurkan oleh lembaga masyarakat. Selain kepada 

masyarakat miskin, bantuan juga diberikan kepada balita baik berupa susu 

formula maupun makanan bayi. 

Pada halaman selanjutnya merupakan grafik yang menunjukkan data 

yang diperoleh dari responden mengenai kondisi interaksi sosial masyarakat 
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yang kuat dengan indikator bersedekah sebagai suatu kebiasaan, keramahan 

menyambut tamu, serta perbuatan baik kepada sesama. 

 

 
GAMBAR 5.1 

Jawaban Responden terhadap Parameter Bersedekah sebagai Suatu Kebiasaan (X1.1.1), 

Keramahan Menyambut Tamu (X1.1.2),  dan Perbuatan Baik Terhadap Sesama (X1.1.3) 

Sumber: Analisis Penyusun, 2014 

 

Dari grafik tersebut, untuk semua indikator sebagian besar responden 

menyatakan setuju dan sangat setuju. Kecuali pada indikator bersedekah 

sebagai suatu kebiasaan terdapat 1 responden yang menyatakan kurang setuju 

terhadap pernyataan tersebut. Semua responden tersebut beranggapan bahwa 

bersedekah merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim. Dimana kegiatan 

bersedekat tidak hanya terbatas pada memberikan sumbangan dalam bentuk 

materi .Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh 

Bukhari dan Muslim berikut ini. 

“Setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit 

di dalamnya: engkau berlaku adil kepada dua orang (yang bertikai/berselisih) adalah 
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sedekah, engkau membantu seseorang menaikannya ke atasnya hewan 

tunggangannya atau engkau menaikkan barang bawaannya ke atas hewan 

tunggangannya adalah sedekah, ucapan yang baik adalah sedekah, setiap langkah 

yang engkau jalankan menuju (ke masjid) untuk shalat adalah sedekah, dan engkau 

menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah” (Al-Bukhari No 2707 dan Muslim 

No 1009) 

 

B. Keadilan Sosial dalam Kehidupan Masyarakat 

Beberapa hal yang menjadi indikator pada keadilan sosial adalah tidak 

adanya penggolongan masyarakat berdasarkan harta serta adanya toleransi 

antar umat beragama. Dalam kehidupan bermasyarakat di Kampung Arab 

Sugihwaras, tidak terdapat penggolongan masyarakat berdasarkan harta. 

Meskipun bila dibandingkan dengan warga pribumi, warga keturunan Arab yang 

tinggal di kawasan tersebut memiliki tingkat ekonomi menengah keatas. 

 

 

GAMBAR 5.2 

Jawaban Responden terhadap Parameter Tidak Adanya Diskriminasi terhadap 

Harta (X1.2.1) dan Toleransi Antar Umat Beragama (X1.2.2) 

Sumber: Analisis Penyusun, 2014 
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. Hal tersebut terlihat pada gambar 5.2 pada halaman sebelumnya yang 

menunjukkan sebagian besar jawaban responden yang menyatakan setuju dan 

sangat setuju terhadap pernyataan tersebut. Samahalnya dengan toleransi 

umat beragama di sekitar Kampung Arab Sugihwaras. Semua responden 

menyatakan setuju dan sangat setuju adanya toleransi antar umat beragama. 

Gambar berikut ini menunjukkan rekapitulasi jawaban reponden terhadap 

kondisi keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. 

 

5.1.2 Analisis Hubungan Bertetangga 

Hubungan bertetangga dalam masyarakat menggambarkan kondisi kehidupan 

sosial masyarakatnya melalui penerapan peraturan dan norma - norma dalam 

masyarakat yang secara tidak langsung mengatur kehidupan dalam bertetangga. 

Kehidupan bertetangga di Kampung Arab Sugihwaras dapat dilihat dari kuatnya 

hubungan bertetangga serta perlindungan terhadap hak – hak tetangga. Dengan 

demikian dapat diketahui kondisi sosial masyarakatnya terutama dalam kehidupan 

bertetangga. 

A. Hubungan Bertetangga yang Kuat 

Al-Quran membedakan tetangga dalam  tiga jenis yaitu tetangga yang 

masih memiliki hubungan kerabat, tetangga yang tidak memiliki hubungan 

kerabat, dam tetangga yang tinggal selama kurun waktu tertentu (Mortada, 

2003). Di lingkungan Kampung Arab Sugihwaras 81 % responden memiliki 

kerabat yang tinggal dalam lingkungan satu lingkungan kelurahan.  
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GAMBAR 5.3 

Jawaban Responden terhadap Parameter Hubungan Kerabat (X2.1.1), Anggapan 

Tetangga adalah Saudara (X2.1.2), serta Perbuatan Baik terhadap Tetangga (X2.1.3) 

Sumber: Analisis Penyusun, 2014 

 

Parameter kedua yang menunjukkan kuatnya hubungan bertetangga 

adalah anggapan bahwa tetangga adalah saudara. Hal tersebut dikuatkan oleh 

salah satu hadist yang meriwayatkan untuk berlaku baik dan selalu 

menghormati tetangga. 

“Dia yang berbuat yang terbaik kepada tetangga – tetangganya akan memperoleh 

nikmat Allah pada hari kebangkitan” (Al-Demashqi, 1980) 

Berdasarkan hasil analisa 8% responden menyatakan tidak setuju dan 

21% kurang setuju dengan anggapan bahwa tetangga adalah saudara. 

Meskipun tidak semua responden setuju dengan anggapan tersebut, namun 

71% respondenmenganggap tetangga adalah saudara. Salah satu bentuk 

perlakuan terhadap tetangga sesuai dengan anggapan tersebut adalah ketika 
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salah satu warga mengalami musibah maupun kondisi darurat di sekitar rumah, 

tetangga adalah orang pertama yang dihubungi dan dimintai pertolongan. 

Parameter ketiga yang menunjukkan kuatnya hubungan bertetangga 

adalah perbuatan baik kepada tetangga. Perbuatan baik kepada tetangga 

seharusnya tidak hanya terbatas pada tetangga sebelah akan tetapi juga 

tetangga lain dalam satu lingkungan tempat tinggal kita, bahkan juga pada 

tetangga yang letaknya lebih jauh (Mortada, 2003). Dari hasil rekapitulasi 

jawaban responden, dapat diketahui bahwa hanya 8% menyatakan kurang 

setuju terhadap pernyataan tersebut. Sedangkan 51% dan 41% lainnya 

menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa perbuatan baik tidak hanya 

terbatas pada tetangga sebelah saja. 

Adanya kerabat maupun saudara yang tinggal dalam satu lingkungan 

Kelurahan Sugihwaras, semakin memungkinkan untuk menguatkan tali 

silaturahim. Beberapa hal yang sering dilakukan oleh warga adalah saling 

mengunjungi maupun saling memberi makanan. Hal tersebut umumnya lebih 

sering dilakukan  kepada tetangga yang letaknya masih dalam satu lingkup RT 

(Rukun Tetangga) maupun dalam satu RW (Rukun Warga). 

B. Perlindungan terhadap Hak – Hak Tetangga 

Dalam bermasyarakat, Islam memberikan panduan untuk meciptakan 

kondisi lingkungan yang nyaman dan kehidupan bertetangga yang saling 

menghormati. Hal tersebut di tegaskan dalam hadist berikut 

“Janganlah menghalangi masuknya udara ke rumah tetangga dengan meninggikan 

bangunan tanpa izin. Janganlah menganggunya. Berbagilah dengannya ketika kau 

membeli buah atau setidaknya jangan membuang kulitnya didepan pintu sehingga 

mengganggu tetangga anda” (Karim, 1938) 
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Berangkat dari panduan tersebut untuk menghormati hak – hak 

tetangga, masyarakat Kampung Arab Sugihwaras sebagian besar 

menerapkannya dalam kehidupan keseharian. Hal tersebut terlihat dari 

jawaban 61% responden yang setuju untuk mempertimbangkan kondisi 

bangunan tetangga ketika membangun rumah. Sebanyak 29% responden 

setuju dengan pernyataan tersebut dan 7% kurang setuju dengan pernyataan 

tersebut. Secara lengkap dapat terlihat dalam grafik dibawah ini. 

 

 

GAMBAR 5.4 

Jawaban Responden terhadap Parameter  

Perlindungan terhadap Hak – Hak Tetangga(X2.2.1) 

Sumber: Analisis Penyusun, 2014 
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lingkungan permukiman Kampung Arab Sugihwaras terlihat ketika membangun 

rumah. Biasanya setiap warga yang hendak membangun rumah, memohon ijin 

kepada tetangga kiri kanan, maupun tetangga yang dindingnya berhimpitan 
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dengan rumah yang hendak dibangun. Selain itu, pada gambar dibawah ini 

menunjukkan kondisi ketinggian bangunan yang hampir sama di Kampung 

Arab Sugihwaras. Secara tidak langsung hal tersebut menunjukkan kesetaraan 

dimana tidak ada satu bangunanpun yang memiliki ketinggian yang 

mengakibatkan terhalangnya sirkulasi udara atau masuknya cahaya matahari 

kedalam rumah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 5.5 

Kondisi Ketinggian Bangunan di Kampung Arab yang Hampir Sama 

Sumber: Dokumentasi,2014 

 

Meskipun warga Kampung Arab Sugihwaras tergolong memiliki 

ekonomi menengah ketas, namun tidak ada satupun dari mereka yang 

membangun rumah dengan ketinggian diatas dua lantai. Rata – rata rumah 

tinggal di Kampung Arab Sugihwaras memiliki gaya arsitektur yang khas, yaitu 

bangunan dengan gaya kolonial terutama pada ruas Jalan Surabaya dan  Jalan 

Semarang. Sebagian besar masih mempertahankan bentuk aslinya, meskipun 

sebagian lainnya melakukan renovasi sebagian pada fasad depan.  
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 Untuk mengetahui kondisi ketinggian bangunan di Kampung Arab Sugihwaras 

terutama pada koridor Jalan Surabaya, gambar dibawah ini merupakan kondisi skyline 

bangunan disekitar Masjid Wakaf Sugihwaras 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 5.6 

Sketsa Skyline Bangunan pada Koridor Jalan Surabaya 

Sumber: Dokumentasi,2014 

 

Gambar diatas menunjukkan bahwa, bangunan disekitar Masjid Wakaf Sugihwaras 

memiliki ketinggian yang hampir sama. Secara tidak langsung menunjukkan adanya 

penghornatan terhadap hak – hak tetangga. 



131 
 

5.1.3 Analisis Kondisi Ikatan Keluarga 

Dalam Islam, keluarga merupakan dasar dari seluruh struktur sosial-budaya 

dan merupkan suatu institusi mandiri yang menjamin stabilitas ideologi dan budaya 

pada masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang. Dengan kata lain keluarga 

merupakan elemen dasar dalam masyarakat muslim, mengingat keluarga merupakan 

tempat lahirnya individu dan sumber pemahaman dan penguatan masyarakat 

(Mortada, 2003). Terkait dengan hal tersebut kondisi ikatan keluarga di Kampung Arab 

Sugihwaras di tinjau dari dua parameter yaitu keeratan hubungan kekeluargaan dan 

keluarga besar. 

A. Hubungan Kekeluargaan yang Erat 

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui keeratan hubungan 

kekeluargaan ditandai dengan pemilihan kerabat sebagai pasangan. Dalam 

tradisi masyarakat keturunan Arab, dalam menentukan pasangan hidup 

diutamakan untuk memilih seseorang yang merupakan kerabat maupun 

saudara jauh. Beberapa perkawinan pada masyarakat keturunan Arab di 

Pekalongan menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan  oleh mempelai 

menghindari untuk melakukan perkawinan dengan seseorang yang bukan 

keturunan Arab. 

Akan tetapi seiring dengan modernitas dan perkembangan zaman, 

terjadi beberapa pergeseran dalam preferensi pemilihan pasangan di 

masyarakat keturunan Arab di Kampung Sugihwaras. Hal tersebut terlihat dari 

jawaban responden tentang preferensi pemilihan pasangan yang berasal dari 

kerabat. Dari hasil analisis, hanya 13% responden yang menyatakan setuju dan 

4% menyatakan sangat setuju untuk memilih pasangan yang berasal dari 

kerabat dekat. Disisi lain, 39% responden menyatakan kurang setuju untuk 
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memilih pasangan yang berasal dari kerabat dekat. Sebanyak 41% responden 

menyatakan tidak setuju dan 3% responden menyatakan sangat tidak setuju. 

Untuk lebih jelasnya, grafik selanjutnya menunjukkan jawaban responden. 

 

 

 GAMBAR 5.7  

Jawaban Responden terhadap Parameter Hubungan Kekeluargaan yang Erat (X3.1.1) 

Sumber: Analisis Penyusun, 2014 

 

Melihat jawaban responden, tampaknya dalam menentukan pasangan 

hidup, sebagian besar masyarakat Kampung Arab Sugihwaras tidak memilih 

kerabat untuk dijadikan pasangan, meskipun terdapat beberapa masyarakat 

yang masih mempertahankan tradisi tersebut. Terutama bagi masyarakat Arab 

yang termasuk  ke dalam golongan Sayyid  yang di haruskan menikah dengan 

golongan yang sama. Hal tersebut di kuatkan dengan pernyataan beberapa 

informan dalam  wawancara terbuka yang dilakukan oleh peneliti. 
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“Ya kalau sekarang – sekarang ini menikah ngga harus sama kerabat atau sama – 

sama Arab mbak. Kalau dulu memang seperti itu, sekarang sih sudah tidak seperti dulu 

walaupun ada orang – orang yang masih kaya gitu” (Ibu Zakiah) 

“Di masyarakat Arab sih biasanya diutamakan menikah dengan sesama Arab, tapi 

beberapa orang yang nikahnya ngga harus sama Arab mbak, tergantung pribadinya 

(Ali) 

“Kalau dalam pernikahan sih saya ngga harus sama Arab mbak, nyatanya istri saya 

orang Jawa. Tu aslinya dari Batang (Bapak Isa) 

B. Konsep Keluarga Besar 

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui persepsi responden terhadap 

konsep keluarga besar, di lihat melalui jumlah kepala keluarga dalam suatu 

rumah. Gambar dibawah ini menunjukkan jawaban responden terhadap 

pernyataan apakah merupakan suatu hal yang wajar apabila terdapat lebih dari 

satu kepala keluarga dalam satu rumah. 

 

 

GAMBAR 5.8 

Jawaban Responden terhadap Parameter Konsep Keluarga Besar(X3.2.1) 

Sumber: Analisis Penyusun, 2014 
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Pada masa lalu, konsep keluarga besar diterapkan dalam satu rumah 

yang ditandai dengan adanya lebih dari satu kepala keluarga dalam satu 

rumah. Kan tetapi, kondisi saat ini di Kampung Arab Sugihwaras menunjukkan 

adanya pergeseran terhadap konsep keluarga besar.hal tersebut dapat terlihat 

dari hasil analisis terhadap jawaban responden. Dari Gambar 5.7 pada 

halaman sebelumnya dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 

beranggapan bahwa suatu rumah yang terdiri lebih dari satu kepala keluarga 

bukanlah merupakan hal yang wajar. Berdasarkan hasil analisis, 19% 

responden menyatakan tidak setuju, dan 42% menyatakan kurang setuju. 

Meskipun demikian sebagian responden lainnya menyatakan hal yang 

sebaliknya. Sebanyak 37% responden menyatakan setuju, dan 2% menyatakan 

sangat setuju terhadap anggapan tersebut.  

Pada dasarnya sesama umat muslim adalah saudara. Biasanya dalam 

satu naungan terdiri dari tiga sampai empat generasi. Beberapa keluarga di 

negara Islam, satu keluarga besar terdiri dari saudara sedarah, saudara karena 

hubungan pernikahan, dan saudara sepersusuan (Ahmad, 1987).  

Hal tersebut juga ditemui di Kamung Arab Sugihwaras,dimana terdapat 

satu rumah yang dihuni oleh dua hingga tiga generasi.Sebuah rumah yang 

dihuni oleh dua generasi terdiri dari ayah, ibu, anak - anak, dan menantu. 

Sedangkan rumah yang dihuni oleh tiga generasi terdiri dari ayah, ibu, anak – 

anak, menantu, cucu, dan cucu menantu.  

 

5.1.4 Analisis Kondisi Individu 

Menurut ajaran Islam, setiap tindakan dan perilaku seorang muslim seharusnya 

dilakukan merupakan suatu kebaikan dan atau menghindari keburukan. Manusia 
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sebagai makhluk ciptaan diwajibkan untuk beribadah menyembah dan memuliakan 

Allah. 

Konsep beribadah dalam Islam tidak hanya terbatas pada pengulangan ritual 

keagamaan saja, akan tetapi penarikan diri dari kehidupan duniawi. Seluruh kehidupan 

pribadi dan sosial seorang muslim, merupakan suatu latihan untuk semakin 

mengembangkan dan memperkuat hubungan dengan Allah (Mortada, 2003). Hal 

tersebut bertitik tolak pada Iman (kepercayaan), bahwa Allah adalah penguasan dan 

pemilik alam semesta beserta seluruh isinya. Manusia sebagai individu, dalam setiap 

tujuan dan usahanya semata – mata dilakukan untuk mencari ridha-Nya. Oleh karena 

itu, dalam setiap tindakannya, setiap manusia didorongmelakukan kebaikan dan 

menhindari keburukan sepertiyang tertulis pada ayat berikut 

"Barangsiapa membawa amal yang baik, maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; 

dan barangsiapa yang membawa perbuatan jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan 

seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan)” (QS 6: 

160) 

Untuk itu, pada indikator individu dilakukan analisis pada parameter perilaku 

individu dan kerendahan hati pada halaman selanjutnya melalui hasil analisis terhadap 

jawaban responden di Kampung Arab Sugihwaras. 

A. Keeratan dan Keramahan dalam Bermasyarakat 

Islam menyatakan bahwa setiap Muslim di haruskan untuk 

menunjukkan perilaku dan sifat yang terbaik seperti berbuat kebaikan dalam 

hubungan masyarakat, dan bermurah hati kepada sesama. Selain itu perbuatan 

baik dapat berupa memberikan kemudahan bagi orang lain, bersedekah, 

member makan bagi yang miskin, menjenguk orang sakit, membantu 

mengangkat jenazah, menjadi tetangga yang baik (muslim dan non muslim), 

menghormati orang tua, menerima undangan, memberikan maaf, menjadi yang 
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pertama untuk memberikan salam, serta menahan kemarahan seseorang 

(Levy, 1979). Dengan demikian terlihat adanya penekanan untuk memperkuat 

hubungan antara individu dalam masyarakat muslim. Gambar dibawah ini 

menunjukkan beberapa kegiatan sosial kemasyarakatan yang ada. 

 

 

  

GAMBAR 5.9 

Salah Satu Kegiatan Pembentukan Kelompok Masyarakat di RW 3 

Di Kawasan Kampung Arab Sugihwaras 

Sumber: Dokumentasi, 2014 

 

Hal tersebut terlihat pada kehidupan bermasyarakat di Kampung Arab 

Sugihwaras. Hampir sebagian besar kegiatan kemasyarakatan maupun 

keagamaan diselenggarakan secara rutin. Adanya kegiatan masyarakat 

merupakan salah satu bukti yang menunjukkan eratnya hubungan antar 

masyarat melalui kegiatan sosial.  

Beberapa kegiatan keagamaan yang berlangsung dimasyarakat berupa 

pengajian rutin, baik berupa pengajian rutin yang diselenggarakan setiap 2 

minggu maupun pengajian umum yang dihadiri oleh masyarakat diluar 

Kampung Arab Sugihwaras. Sedangkan untuk kemasyarakatan seperti PKK 
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dengan fokus utama kesejahteraan keluarga dan perbaikan lingkungan  

permukiman pada skala rumah tangga. Adanya kegiatan aktif di masyarakat 

sebagai salah satu bentuk eratnya hubungan antar masyatarakat sesuai 

dengan jawaban responden terhadap pernyataan bahwa setiap muslim memiliki 

kewajiban untuk berperilaku terpuji dan menjaga hubungan baik dalam 

masyarakat.  

 

 
GAMBAR 5.10 

Jawaban Responden terhadap Parameter 

Keeratan dan Keramahan dalam Hubungan Bermasyarakat  (X4.1.1) 

Sumber: AnalisisPenyusun, 2014 

 

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa seluruh responden sependapat 

dengan pernyataan tersebut. Hal tersebut terlihat dari hasil analisis terhadap 

jawaban responden, dimana sebesar 53% persen responden menyatakan 

setuju dan 46% menyatakan sangat setuju. 
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B. Kerendahan Hati 

Islam menentang sikap berbangga diri, kesombongan, maupun perilaku 

emosional yang merugikan orang lain dan memicu tindakan diskriminasi dan 

ketidakadilan (Mortada, 2003). Hal tersebut sesuai dengan beberapa ayat 

dalam Al Quran (QS 17:37, QS 57:20-23, QS 28:76-77, QS 31:18 dan QS 

53.32) yang memerintahkan untuk selalu bersikap rendah hati sebagai seorang 

muslim. Selain itu dalam beberapa ayat tersebut juga disebutkan terdapat 

hukuman bagi siapapun yang melanggarnya. Terkait dengan kewajiban 

seorang muslim untuk memiliki sifat rendah hati, gambar dibawah ini 

merupakan jawaban responden. 

 

 
GAMBAR 5.11 

Jawaban Responden terhadap Parameter Kerendahan Hati (X4.2.1) 

Sumber: AnalisisPenyusun, 2014 

 

 

Pada penelitian ini, kerendahan hati digunakan sebagai salah satu 

parameter untuk mengetahui kondisi individu di Kampung Arab Sugihwaras 
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dalam mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari – hari. Dari 100 

orang responden, semuanya menyatakan setuju dan sangat setuju untuk selalu 

bersikap rendah hati dan tidak menyombongkan diri sendiri.Sebanyak 22% 

responden setuju dengan pernyataan tersebut dan sisanya 78% menyatakan 

sangat setuju. 

 

5.1.5 Analisis Unsur Kebudayaan 

Pada variabel unsur kebudayaan digunakan indikator sistem religi dan upacara 

keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, 

sistem mata pencaharian hidup, dan sistem teknologi peralatan. Berikut uraiannya. 

A. Sistem Religi dan Upacara Keagamaan 

Sistem religi dan upacara keagamaan masyarakat Kampung Arab 

Sugihwaras sebagiaan besar di pengaruhi oleh agama Islam yang dianut oleh 

sebagian besar masyarakat yang tinggal pada kawasan tersebut. Kebudayaan 

masyarakat Kampung Arab Sugihwaras secara langsung dipengaruhi oleh 

kebudayaan yang dibawa oleh para pendatang dari Hadhramaut. Meskipun 

saat ini kebudayaan Arab tidak terlalu menonjol dalam kehidupan masyarakat 

akibat proses akulturasi dengan kebudayaan lokal.  Dalam Islam terdapat 

berbagai kegiatan ibadah yang wajib dilaksanakan. Hal tersebut yang menjadi 

salah satu aspek pembentuk sistem religi dalam masyararakat.  

Gambar pada halaman selanjutnya menunjukkan hasil analisis terhadap 

jawaban responden. Dari 100 orang responden seluruhnya sependapat dengan 

pernyataan bahwa kegiatan beribadah merupakan suatu kewajiban yang tidak  
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dapat ditinggalkan. Sebesar 23% responden setuju dan 77% responden 

sangat setuju dengan pernyataan tersebut. 

 

 

GAMBAR 5.12 

Jawaban Responden terhadap Indikator Sistem Religi dan Upacara Keagamaan 

(X5.1.1) 

Sumber: AnalisisPenyusun, 2014 

 

Selain kegiatan ibadah yang rutin dilakukan, beberapa upacara 

keagamaan seperti pengajian maupun peringatan hari besar keagamaan juga 

diselenggarakan secara berkala oleh masyarakat Kampung Arab Sugihwaras. 

Seperti peringatan Maulid Nabi, Haul, dan lainnya. Biasanya dalam beberapa 

perayaan tersebut dilakukan pembacaan Simtud Duror, Dalailul Khoirot, 

Manakib, dan doa bersama yang dipimping oleh para habib dan kiai. 

Beberapa tradisi pun juga tetap dipertahankan hingga saat ini. Secara 

umum masyarakat keturunan Arab di Pekalaongan memiliki tradisi untuk saling 

mengunjungi pada hari Raya Idul Fitri. Tradisi tersebut disebut sebagai 

Wad.Dimana masyarakat keturunan Arab yang tinggal di sebelah Utara 

Kauman mengunjungi sanak saudara dan kerabat yang tinggal di sebelah 
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Selatan Kauman. Selain tradisi tersebut, terdapat tradisi silaturahim lainnya 

juga masih tetap berlangsung di masyarakat. Salah satunya seperti yang di 

lakukan oleh keluarga besar Alawiyyin beberapa hari setelah Hari Raya Idul 

Fitri.  

B. Sistem dan Organisasi Kemasyarakatan 

Dalam penelitian ini analisis terhadap sistem dan organisasi 

kemasyarakatan di Kampung Arab Sugihwaras di tinjau dari sistem 

kekerabatan dan organisasi kemasyarakatan yang ada. Masyarakat Arab 

tradisional secara garis besar membedakan masyarakat kedalam lima 

golongan yaitu Sayyid, Syekh, Qabili, Dha’if dan Budak (Van den Berg 1989). 

Penggolongan masyarakat keturunan Arab di Sugihwaras saat ini tidak begitu 

terlihat mencolok dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut disebabkan 

masyarakat keturunan Arab yang menetap di Sugihwaras telah membaur 

dengan pribumi secara menyeluruh dalam kehidupan kesehariannya. Dengan 

demikian secara perlahan pembedaan status sosial dalam masyarakat pun 

semakin pudar. 

Hal tersebut secara langsung dapat terlihat dari jawaban responden 

terhadap keberadaan pembedaan golongan di masyarakat berdasarkan status 

sosial pada gambar 5.13 pada halaman selanjutnya 

Meskipun saat ini masyarakat keturunan Arab telah berbaur dengan 

pribumi, akan tetapi status sosial jelas terlihat pada kegiatan keagamaan. 

Seorang ahli agama memiliki kedudukan yang terhormat dan sangat dihargai 

bahkan oleh pribumi. 
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GAMBAR 5.13 

Jawaban Responden terhadap Indikator Sistem Organisasi dan Kemasyarakatan (X5.2.1) 

Sumber: Analisis Penyusun, 2014 

 

Dari gambar 5.11 pada halaman sebelumnya dapat diketahui bahwa 

sebagian besar responden tidak sependapat bahwa terdapat penggolongan 

masyarakat berdasarkan status sosial. Sebesar 69 responden menyatakan 

kurang setuju dan 19 responden menyatakan tidak setuju dengan pernyataan 

tersebut. Meskipun demikian terdapat 11 responden menyatakan setuju dan 1 

responden sangat setuju dengan pernyataan tersebut. 

Meskipun telah disebutkan sebelumnya bahwa dalam kehidupan 

bermasayarakat pembedaan status sosial sudah tidak terlihat batasan – 

batasan yang jelas, akan tetapi dalam sistem pernikahan masyarakat keturunan 

Arab di Sugihwaras, pembedaan tersebut masih tetap berlaku. Berdasarkan 

garis keturunananya, masyarakat keturunan Arab di Pekalongan dibedakan 

menjadi dua yaitu kaum Sayyid dan nonSayyid.Dimana kaum Sayyid diyakini 

memiliki garis keturunan langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan 

demikian kaum Sayyid hanya mengutamakan pasangan dari golongan yang 
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sama dengan tujuan untuk menjaga garis keturunan tersebut. Selain dalam 

sistem pernikahan, pembedaan status sosial juga jelas terlihat dalam kegiatan 

keagamaan. Beberapa alim ulama yang memiliki sebutan Habib atau Syekh 

biasanya memiliki status yang lebih tinggi karena kepandaian dan 

kepiawaiannya dalam ilmu agama. Hal tersebut hanya terlihat dalam kegiatan 

kegamaan saja seperti pengajian maupun forum lainnya.sedangkan dalam 

kegiatan bermasyarakat umumnya perbedaan status sosial tersebut tidak 

begitu terlihat. 

C. Sistem Pengetahuan 

Dalam penelitian ini sistem pengetahuan digunakan sebagai salah satu 

indikator yang digunakan untuk menganalisis unsur kebudayaan di Kampung 

Arab Sugihwaras. Sistem pengetahuan dalam hal ini tidak hanya terbatas pada 

pengetahuan formal saja akan tetapi pengetahuan secara luas.  

Dari 100 orang responden, lebih dari setengahnya sependapat terhadap 

pernyataan yang diajukan. Pernyataan tersebut mengarah terhadap 

keberadaan pengetahuan yang diperoleh secara turun temurun dari generasi 

sebelumnya. Sebanyak 6 responden menyatakan tidak setuju dan 34 

responden menyatakan kurang setuju terhadap pernyataan tersebut. Meskipun 

demikian terdapat 55 responden menyatakan setuju dan 5 responden 

menyatakan sangat setuju. Untuk lebih jelasnya, gambar 5.14 pada halaman 

selanjutnya menunjukkan hasil analisis terhadap jawaban responden di 

Kampung Arab Sugihwaras terkait indikator sistem pengetahuan. 
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GAMBAR 5.14 

Jawaban Responden terhadap Indikator Sistem Pengetahuan (X5.3.1) 

Sumber: Analisis Penyusun, 2014 

 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sebagian besar responden 

atau sebesar 60% responden berpendapat terdapat pengetahuan yang 

diperoleh secara turun termurun. Akan tetapi 40% responden lainnya, 

menyatakan hal yang sebaliknya. Berdasarkan wawancara terbuka kepada 

beberapa informan, pengetahuan yang diperoleh secara turun – temurun 

berupa pengetahuan dalam berdagang, nasihat – nasihat, maupun 

keterampilan memasak masakan – masakan tradisional. Beberapa jenis 

pengetahuan tersebut hingga saat ini masih diaplikasikan dalam kehidupan 

sehari – hari. 

D. Bahasa 

Sebagai warga pendatang, masyarakat  keturunan Arab yang tinggal di 

Kampung Arab Sugihwaras dalam keseharian menggunakan Bahasa Indonesia 

maupun Bahasa Jawa dengan logat khas Pekalongan. Namun, bagi beberapa 

warga juga terkadang menggunakan Bahasa Arab meskipun saat ini telah 
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jarang digunakan. Bahasa Arab digunakan sebagai bahasa alternative dan 

digunakan ketika di gunakan kepada sesama warga keturunan Arab maupun 

kepada keluarga dekat. Penggunaan bahasa Arab tidak dipergunakan secara 

penuh dalam suatu pembicaraan, akan tetapi hanya di gunakan beberapa 

kalimat maupun kata – kata tertentu saja.  

 

 
GAMBAR 5.15 

Jawaban Responden terhadap Indikator Bahasa (X5.4.1) 

Sumber: Analisis Penyusun, 2014 

 

Dari hasil rekapitulasi terhadap jawaban responden, dapat diketahui 

bahwa sebagian besar responden menggunakan bahasa lain selain Bahasa 

Indonesia dan Bahasa Jawa. Dimana 2 responden menyatakan tidak setuju 

dan 20 responden menyatakan kurang setuju. Meskipun demikian terdapat 65 

responden yang menyatakan setuju dan 13 responden menyatakan sangat 

setuju terhadap pernyataan yang diajukan. Pernyataan tersebut berupa 

penggunaan bahasa lain selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Jawa dalam 

kesehariannya. 
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Dengan demikian, dapat diketahui bahwa Bahasa Arab juga 

dipergunakan oleh hampir sebagian besar warga keturunan Arab di Kampung 

Arab Sugihwaras meskipun penggunaannya sangat jarang dibandingkan 

dengan penggunaan Bahasa Indonesia maupun Bahasa Jawa. Hal tersebut 

secara langsung mengakibatkan beberapa warga tidak mahir menggunakan 

Bahasa Arab lagi karena lupa. 

E. Sistem Mata Pencaharian  

Sebagai salah satu unsur kebudayaan, mata pencaharian masyarakat di 

Kampung Arab Sugihwaras sebagian besar bergerak dibidang perdagangan 

dan jasa.Beberapa jenis perdagangan yang dilakukan salah satunya adalah 

perdagangan batik.Beberapa rumah tinggal memiliki fungsi ganda sebagai 

tempat usaha baik berupa galeri, toko, maupun gudang untuk menyimpan 

produk batik setengah jadi maupun produk yang siap dipasarkan.  

 

 

 

GAMBAR 5.16 

Beberapa Toko Milik Warga Keturunan Arab di Sugihwaras 

Sumber: Dokumentasi, 2014 
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Selain perdagangan batik, terdapat pula perdagangan perlengkapan 

muslim, minyak wangi, serta oleh – oleh haji yang berada disepanjang Jalan 

Semarang dan Surabaya.  

Dari hasil wawancara terbuka dengan beberapa informan, dapat 

diketahui bahwa terdapat beberapa mata pencaharian yang dijalankan secara 

turun temurun. Umumnya mata pencaharian tersebut berada pada sektor 

perdagangan. 

"Kalau usaha dagang sih kakek saya juga sama – sama pedagang dan beberapa 

anaknya juga ada yang melanjutkan usahanya, ada yang usaha sendiri, dan ada juga 

yang jadi pegawai. Saya sih pengennya anak – anak nglanjutin usaha saya, tapi semua 

saya kembalikan dari kemauannya anak – anak seperti apa (Izzul)” 

 

GAMBAR 5.17 

Jawaban Responden terhadap Indikator Sistem Mata Pencaharian Hidup (X5.5.1) 

Sumber: Analisis Penyusun, 2014 

 

Terkait dengan sistem mata pencaharian hidup, gambar diatas 

menunjukkan jawaban responden terhadap pernyataan adanya mata 

pencaharian yang dilakukan secara turun dalam keluarga besar. Dari hasil 
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rekapitulasi terhadap jawaban responden dapat diketahui bahwa perbandingan 

responden yang sependapat dan yang tidak sependapat dengan pernyataan 

yang diajukan adalah sama besar. Untuk responden yang tidak sependapat, 

ditunjukkan dengan 13 responden menyatakan tidak setuju dan 27 responden 

menyatakan kurang setuju.Sedangkan responden yang menyatakan terdapat 

usaha turun temurun dalam keluarga besarnya, sebanyak 50 responden 

menyatakan setuju dan 10 responden menyatakan sangat setuju. 

Adanya kegiatan usaha yang dijalankan secara turun temurun secara 

tidak langsung menunjukkan adanya upaya untuk mempertahankan dan 

menjalankan usaha bersama – sama dengan anggota keluarga. Selain itu hal 

tersebut dapat mempertahankan tali silaturahim dan mempererat rasa 

kekeluargaan antar anggota keluarga. 

F. Sistem Teknologi Peralatan 

Masyarakat di Kampung Arab Sugihwaras tergolong kedalam 

masyarakat modern dengan tingkat ekonomi menengah keatas dengan mata 

pencaharian utama disektor pergadangan dan jasa. Untuk itu, tidak terdapat 

peralatan khusus yang di pergunakan untuk menunjang kehidupannya. Pada 

penelitian ini untuk menganalisis sistem teknologi peralatan di masyarakat, para 

responden diminta untuk merespon pernyataan yang diajukan. Pernyataan 

tersebut adalah mengenai keberadaan peralatan tradisional yang digunakan 

secara turun temurun dari generasi sebelumnya. 

Gambar pada halaman sebelumnya menunjukkan hasil analisis 

terhadap jawaban responden. Dimana 85 responden tidak setuju dengan 

pernyataan tersebut, dengan rincian 32 responden menyatakan tidak setuju 

dan 53 responden menyataakan kurang setuju. Meskipun demikian terdapat 
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15% responden menyatakan sependapat dengan pernyataan tersebut. 

Terdapat 13 responden yang menyatakan setuju dan 2 responden menyatakan 

sangat setuju. 

 

 
 

GAMBAR 5.18 

Jawaban Responden terhadap Indikator Sistem Teknologi Peralatan (X5.6.1) 

Sumber: Analisis Penyusun, 2014 

 

Gambar pada halaman sebelumnya menunjukkan hasil analisis 

terhadap jawaban responden. Dimana 85 responden tidak setuju dengan 

pernyataan tersebut, dengan rincian 32 responden menyatakan tidak setuju 

dan 53 responden menyataakan kurang setuju. Meskipun demikian terdapat 

15% responden menyatakan sependapat dengan pernyataan tersebut. 

Terdapat 13 responden yang menyatakan setuju dan 2 responden menyatakan 

sangat setuju. Salah satu peralatan yang digunakan secara turun temurun 

adalah alat untuk melipat kain. Meskipun saat ini peralatan tersebut sudah tidak 

dipergunakan lagi, peninggalan tersebut masih tetap tersimpan dan terawat 

dengan baik. 
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5.2 Analisis Tatanan Permukiman Kampung Arab Sugihwaras 

Dalam penelitian ini tatanan permukiman sebagai variabel terikat yang terdiri 

dari beberapa subvariabel, parameter dan indikator. Melalui analisis ini akan digali 

lebih mendalam mengenai karakteristik permukiman di Kampung Arab Sugihwaras 

dengan penekanan pada pola permukiman, sirkulasi, rumah tinggal, ruang terbuka 

luar, dan keberadaan masjid. Selain itu pembahasan karakteristik permukiman juga 

dilakukan pada perwujudan fisik konsep hablumminallah, hablumminannas, dan 

hablumminalaalamien.  

Tabel berikut ini menunjukkan pengkodean masing – masing sub variabel, 

parameter dan indikatornya. 

 

TABEL V.2 

Pengkodean Variabel Tatanan Permukiman (Y) sebagai Variabel Terikat 

Kode  Sub Variabel Kode  Parameter Kode  Indikator 

Y1 Pola Permukiman Y1.1 Pola massa dan ruang Y1.1.1 Grid 

Y1.1.2 Linier 

Y1.1.3 Organis 

Y2 Sirkulasi Y2.1 Kelas jaringan jalan Y2.1.1 Jalan utama 

Y2.1.2 Jalan lingkungan 

Y2.1.3 Jalan buntu 

  Y2.2 Fungsi jalan Y2.2.1 Sebagai akses utama 

Y2.2.2 Sebagai ruang sosial 

Y2.3 Hierarki jalan Y2.3.1 Publik 

Y2.3.2 Semi privat 

Y3 Rumah tinggal Y3.1 Pembagian ruang Y3.1.1 Pemisahan ruang tamu 

dengan ruang keluarga 

Y3.1.2 Pemisahan ruang tidur anak 

dengan orang tua 
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Kode  Sub Variabel Kode  Parameter Kode  Indikator 

Y3 Rumah tinggal Y3.2 Privasi Ruang Y3.2.1 Keberadaan pintu alternative 

yang menuju langsung ke 

ruang privat 

Y3.2.2 Pengaturan dinding lluar yang 
mencegah terlihatnya interior 
rumah dari luar  

Y3.2.3 Keberadaan pintu lain setelah 

pintu utama yang menuju 

ruang privat 

Y3.3 Ruang terbuka dalam 

blok bangunan 

Y3.3.1 Keberadaan halaman depaan 

Y3.3.2 Keberadaan ruang terbuka 

didalam bangunan 

Y4 Ruang terbuka luar Y4.1 Ruang publik Y4.1.1 Keberadaan ruang terbuka 

publik pada kawasan 

Y5 Masjid Y5.1 Hirarki masjid Y5.1.1 Masjid Al-Jami 

Y5.1.2 Masjid Al-Jomah 

Y5.1.3 Mushola 

Y5.2 Fungsi masjid Y5.2.1 Simbol kawasan 

Y5.2.2 Katalisator pengembangan 

masyarakat 

Y6 Prinsip 

hablumminallah 

Y6.1 Rumah sebagai wadah 

untuk menyembah Allah 

Y6.1.1 Keberadaan ruang khusus 

untuk beribadah di dalam 

rumah 

Y6.1.2 Pemanfaatan ragam hias 

islami dan menghindari 

gambar, foto dan patung 

Y6.1.3 Pengaturan ruang dengan 

pertimbangan arah kiblat 

Y6 Prinsip 

hablumminallah 

Y6.2 Nilai Pengingat Kematian Y6.2.1 Keberadaan makan di sekitar 

lingkungan permukiman 

Y7 Prinsip 

Hablumminannas 

Y7.1 Rumah sebagai wujud 

sarana keselarasan 

hubungan antar manusia 

Y7.1.1 Keberadaan teras depan dan 

ruang untuk menerima tamu 

Y7.2 Sarana pendidikan Y7.2.1 Keberadaan sarana 

pendidikan 
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Kode  Sub Variabel Kode  Parameter Kode  Indikator 

Y7 Prinsip 

Hablumminannas 

Y7.3 Yayaan sosial  

dan organisasi sosial 

Y7.3.1 Keberadaan panti  

asuhan yaitm piatu maupun 

organisasi masyarakat 

Y8 Prinsip Hablum-

minalalamien 

Y8.1 Pemanfaatan 

sumberdaya alam 

Y8.1.1 Penggunaan material alam 

untuk pembangunan dan 

memaksimalkan penghawaan 

dan pencahayaan alami 

Sumber: Analisis Penyusun, 2014 

 

Masing – masing parameter pada setiap variabel tersebut dimanfaatkan untuk 

mengetahui katakteristik fisik lingkungan permukiman Kampung Arab Sugihwaras. Hal 

tersebut dapat dilihat pada uraian selanjutnya. 

 

5.2.1 Pola Permukiman  

Berdasarkan hasil observasi, kondisi saat ini menunjukkan pola permukiman di 

Kampung Arab Sugihwaras mengikuti bentuk jaringan jalan yang berbentuk grid. 

Sebagian besar bangunan pun berorientasi kearah jalan. Dengan dua jalan utama 

yang membelah kawasan tersebut yaitu Jalan Semarang dan Jalan Surabaya. Melihat 

dari jenis bangunannya, sebagian besar merupakan bangunan permanen dengan 

fungsi utama sebagai rumah tinggal. Meskipun demikian terdapat beberapa bangunan 

yang memiliki fungsi ganda yaitu sebagai rumah tinggal dan tempat usaha. 

Sedangkan kawasan yang dihuni oleh sebagian besar masyarakat keturunan 

Arab di Sugihwaras, hanya berada di sekitar Jalan Surabaya dan Jalan Semarang. 

Dengan demikian kawasan permukiman tersebut membentuk pola linier. Dimana 

permkiman berada di sepanjang koridor Jalan Surabaya dan Semarang.  
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GAMBAR 5.19 

Jawaban Responden terhadap Pola Massa dan Ruang (Y1.1.1) 

Sumber: Analisis Penyusun, 2014 

 

Dari 100 orang responden diajukan pernyataan terkait pola permukiman 

ditempat tinggalnya apakah membentuk pola grid, linier maupun organis. Dari hasil 

rekapitulasi terhadap jawaban responden, dapat diketahui bahwa 79% menyatakan 

kurang setuju bahwa kawasan Kampung Arab Sugihwaras memiliki pola linier dan 

organis. Sedangkan 61% responden sependapat bahwa permukiman Kampung Arab 

Sugihwaras memiliki pola grid. Pada kawasan tersebut, sebagian besar bangunan 

memiliki orientasi kearah jalan. Masjid  Wakaf Sugihwaras sebagai simbol kawasan 

terletak pada tepi Jalan Surabaya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Sugihwaras 

sebagai kawasan yang dihuni oleh sebagian besar keturunan Arab memiliki pola 

permukiman linier, berbeda dengan permukiman Arab tradisional yang kebanyakan 

memiliki pola tidak teratur seperti Hafuof di Saudi Arabia maupun Cordoba di Spanyol. 
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5.2.2 Sirkulasi 

Secara umum sirkulasi pada Kampung Arab Sugihwaras terdiri dari beberapa 

jaringan jalan yang tersebar diseluruh kawasan. Kawasan Kampung Arab Sugihwaras  

dapat dicapai dengan angkutan umum maupun kendaran pribadi. Pada penelitian ini 

untuk mengetahui sirkulasi pada Kawasan Kampung Arab Sugihwaras menggunakan 

indikator kelas jalan, fungsi jalan dan hierarki jalan.  

A. Kelas Jalan 

Di Kampung Arab Sugihwaras, kelas jalan dibedakan menjadi jalan 

utama, jalan lingkungan dan jalan buntu. Jalan utama kawasan berupa jalan 

aspal dengan lebar kurang lebih 5 meter. Ruas jalan utama pada kawasan 

berupa Jalan Semarang dan Jalan Surabaya. Sebagai jalan utama kawasan, 

kedua ruas jalan tersebut cukup lengang bahkan disiang hari. Namun pada titik 

– titik tertentu yaitu jalan disekitar SMA Al-Irsyad dan Taman Kanak – Kanak Al-

Irsyad, kondisi jalan cukup ramai terutama pada pukul 07.30 – 09.00 dan pada 

pukul 12.00 – 13.30.  

 

        

GAMBAR 5.20 

Beberapa Kondisi Ruas Jalan Utama Kampung Arab Sugihwaras 

Sumber: Dokumentasi Penyusun, 2014 
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Jalan lingkungan di Kampung Sugihwaras berupa jalan gang dengan 

lebar bervariatif antara 2 hingga 3 meter. Kebanyakan jalan lingkungan berupa 

perkerasan aspal maupun paving. Jalan lingkungan menjadi akses terdekat 

menuju ke rumah warga. Semua jalan lingkungan menghubungkan langsung 

dengan jalan utama kawasan. Meskipun demikian terdapat beberapa jalan 

lingkungan yang berakhir dengan jalan buntu di beberapa lokasi. Hal tersebut 

sesuai dengan persepsi responden terkait dengan indikator jaringan jalan di 

Kampung Arab Sugihwaras yang terlihat pada gambar dibawah ini. 

 

 
GAMBAR 5.21 

Jawaban Responden terhadap Indikator Kelas Jalan (Y2.1) 

Sumber: Analisis Penyusun, 2014 

 

Gambar sebelumnya menunjukkan sebesar 85 responden menyatakan 

setuju dan 2 responden sangat setuju bahwa  jalan utama di lingkungan tempat 

tinggal mereka memiliki lebar jalan 3,5 meter atau lebih. Sedangkan untuk jalan 

lingkungan, sebanyak 81 responden menyatakan setuju dan 4 responden 

menyatakan sangat setuju bahwa jalan lingkungan di lingkungan tempat tinggal 
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mereka memiliki lebar 2 meter atau lebih. Untuk keberadaan jalan buntu, di 

kawasan Kampung Arab Sugihwaras terdapat beberapa jalan buntu yaitu di 

wilayah RW 1 dan RW 3. Hal tersebut sesuai dengan jawaban responden yang 

menunjukkan 77 responden menyatakan setuju dan 2 responden menyatakan 

sangat setuju terhadap keberadaan jalan buntu di sekitar lingkungan mereka. 

Meskipun demikian terdapat 18 responden menyatakan kurang setuju dan 3 

reponden menyatakan tidak setuju. Respon negatif responden merupakan hal 

yang sangat wajar, mengingat tidak semua kawasan terdapat jalan buntu. 

B. Fungsi Jalan 

Pada penelitian ini fungsi jalan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu 

sebagai jalan utama dan sebagai ruang sosial. Ruas jalan utama di Kampung 

Arab Sugihwaras yaitu Jalan Semarang dan Jalan Surabaya. Kedua ruas jalan 

tersebut merupakan akses utama di dalam kawasan Kampung Arab 

Sugihwaras. Sedangkan ruas jalan yang berfungsi sebagai ruang sosial berada 

di seluruh ruas jalan, baik jalan utama maupun jalan gang. Akan tetapi 

intensitas interaksi sosial masyarakat lebih banyak terjadi di jalan gang. 

 

  

GAMBAR 5.22 

Jalan Gang yang Dimanfaatkan sebagai Ruang Bermain (a)  

Jalan Utama yang Dimanfaatkan sebagai Ruang Diskusi (b) 

Sumber: Dokumentasi, 2014 

a b 
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Beberapa kegiatan yang menunjukkan fungsi jalan sebagai ruang sosial 

yaitu kegiatan perayaan keagamaan yang diselenggarakan hinga melebar ke 

badan jalan, peringatan hari kemerdekaan, maupun kegiatan keseharian 

masyarakat yang hanya sekedar mengobrol di tepi jalan. Selain itu, Terkait 

dengan fungsi jalan, pada penelitian ini responden diajukan pernyataan terkait 

untuk mengetahui persepsi masyarakat Kampung Arab Sugihwaras terhadap 

fungsi jalan di sekitar tempat tinggal mereka.  

 

GAMBAR 5.23 

Jawaban Responden terhadap Indikator Fungsi Jalan (Y2.2) 

Sumber: Analisis Penyusun, 2014 

 

. Dalam penelitian ini indikator fungsi jalan diklasifikasikan menjadi dua 

yaitu sebagai jalur utama dan sebagai ruang sosial. Sebanyak 91 responden 

setuju dan 5 responden sangat setuju terhadap fungsi utama jalan sebagai jalur 

utama. Sedangkan terkait dengan fungsi jalan sebagai ruang sosial, sebanyak 

57 responden menyatakan setuju dan 38 responden menyatakan sangat setuju 

terkait dengan fungsi jalan sebagai ruang sosial.  
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C. Hierarki Jalan 

Pada penelitian ini hierarki jalan berdasarkan sifatnya yaitu publik dan 

semi privat. Jaringan jalan yang bersifat publik berupa jalan utama kawasan 

dan jalan lingkungan. Sedangkan jaringan jalan yang bersifat semi privat 

berupa jalan gang yang berada disekitar permukiman warga.  

 

 

GAMBAR 5.25 

Jawaban Responden terhadap Indikator Hierarki Jalan (Y2.3) 

Sumber: Analisis Penyusun, 2014 

 

Gambar diatas menunjukkan bahwa sebanyak 68 responden 

menyatakan kurang setuju dan 6 responden menyatakan sangat setuju bahwa 

jalan yang terdapat pada Kampung Arab Sugihwaras bersifat publik dan 

dimanfaatkan untuk kepentingan umum dan memungkinkan untuk 

menyelenggarakan beberapa kegiatan di badan jalan. Seperti perayaan hari 

kemerdekaan, pengajian akbar dan beberapa kegiatan lainnya. Meskipun 

demikian terdapat 26 responden menyatakan kurang setuju untuk 
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menyelenggarakan beberapa kegiatan maupun perayaan dan memanfaatkan 

jalan umum.  

Sedangakan sifat semi privat terdapat pada jalan lingkungan, responden 

diajukan pernyataan tentang pemanfaatan jalan di depan rumah sebagai lokasi 

parkir pemilik rumah. Sebanyak 49 responden menyatakan setuju dan 3 

responden menyatakan sangat setuju bahwa memarkir kendaraan di jalan 

depan rumah merupakan hal yang wajar. Disisi lain terdapat 2 responden dan 

46 responden menyatakan tidak setuju dan kurang setuju. 

 

  

GAMBAR 5.26 

Beberapa Warga yang Memarkir Kendaraannya di Depan Rumah 

Sumber: Analisis Penyusun, 2014 

 

Sebagian besar warga menyatakan bahwa, memarkir kendaraan 

didepan rumah merupakan hal yang wajar. Akan tetapi warga yang memarkir 

kendaraannya di depan rumah, sebagian besar merupakan warga yang 

bertempat tinggal pada jalan gang.  
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5.2.3 Rumah Tinggal 

Pada penelitian ini, variabel rumah tinggal terdiri dari beberapa parameter, yaitu 

pembagian ruang dalam rumah tinggal, privasi ruang, dan keberadaan ruang terbuka 

dalam blok bangunan. Berikut pembahasannya. 

 
A. Pembagian Ruang 

Dalam lingkup rumah tinggal, perwujudan fisik konsep tersebut berupa 

kepemilikan ruang pribadi yang berupa zona privat. Dengan demikian pada 

indikator pembagian ruang ditandai dengan dua parameter yaitu pemisahan 

ruang tamu dan ruang keluarga serta pemisahan ruang tidur anak dengan 

ruang tidur orang tua. 

 

 
GAMBAR 5.27 

Jawaban Responden terhadap Indikator Pembagian Ruang (Y3.1) 

Sumber: Analisis Penyusun, 2014 

 

 

Salah satu parameter dalam pembagian ruang yaitu pemisahan ruang 

tamu dan ruang keluarga. Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa 

sebanyak 99% responden merespon positif  dengan menyatakan setuju dan 
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sangat setuju terhadap adanya pemisahan ruang tamu dengan ruang keluarga. 

Sedangkan 1% responden lainnya menyatakan kurang setuju dengan 

pernyataan tersebut. Sedangkan parameter lainnya yaitu adanya pemisahan 

ruang tidur anak dan ruang tidur orang tua. Dari hasil rekapitulasi jawaban 

responden, terdapat pemisahan ruang tidur anak dan orang tua di 98% rumah 

tinggal responden.  

Pembagian ruang pada rumah tinggal masyarakat keturunan Arab, lebih 

didasarkan kepada kepentingan sosial dan pribadi, bukan didasarkan atas 

aktivitas yang berlangsung di dalam rumah. Untuk itu pembagian ruang 

tersebut didasarkan atas konsep hijab. Konsep hijab tidak hanya berkaitan 

dengan kehidupan sosial dan pribadi, akan tetapi konsep tersebut juga 

berkaitan dengan kehidupan pribadi masing – masing penghuni rumah (Astuti, 

2002).  

B. Privasi Ruang 

Berikut ini merupakan hasil analisis terhadap indikator privasi ruang 

dengan parameter keberadaan pintu alternatif, pengaturan dinding luar, serta 

keberadaan pintu lain setelah pintu utama. Dari hasil rekapitulasi terhadap 

jawaban responden pada parameter keberadaan pintu alternatif pada rumah 

tinggal, dapat diketahui bahwa 78 responden menyatakan setuju dan 18 

responden menyatakan sangat setuju. Hal tersebut menunjukkan bahwa 96% 

responden memiliki pintu samping sebagai pintu masuk alternatif untuk menuju 

kedalam ruang privat.  Meskipun demikian terdapat 4 responden yang tidak 

memiliki pintu alternatif (pintu samping) di rumah tinggal mereka. 
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GAMBAR 5.28 

Jawaban Responden terhadap Indikator Privasi Ruang (Y3.2) 

Sumber: Analisis Penyusun, 2014 

 

Pada masa lalau, keberadaan pintu alternatif pada rumah tinggal 

masyarakat Kampung Arab Sugihwaras digunakan oleh para wanita untuk 

menuju kedalam rumah atau disebut sebagai jalan wanita (Astuti, 2002).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
GAMBAR 5.29 

Pintu Alternatif dan Jalan Kecil (Lorong) 

Sumber: Dokumentasi, 2014 
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Umumnya dibalik pintu – pintu alternatif tersebut berupa jalan kecil 

seperti lorong.  Terdapat peraturan bagi setiap wanita Arab untuk tidak masuk 

kedalam rumah melalui pintu depan, apabila tamu laki – laki yang bukan 

mahram-nya sedang berkunjung. Hal tersebut didasarkan atas keberadaan 

tamu laki – laki yang disambut diteras rumah. 

Keberadaan pintu alternatif dapat ditemui pada setiap rumah tinggal 

masyarakat keturunan Arab di Sugihwaras yang belum mengalami perubahan. 

Meskipun demikian terdapat beberapa pemilik rumah yang tidak menggunakan 

pintu alternatif tersebut. Gambar dibawah ini merupakan beberapa pintu 

alternatif yang terdapat di Kampung Arab Sugihwaras dan jalan kecil (lorong) 

untuk menuju langsung keruang privat di dalam rumah. 

Pada parameter kedua yaitu pengaturan dinding luar, 79% responden 

memiliki rumah tinggal dengan dinding luar yang cukup tinggi sehingga  isi 

rumah tidak terlihat dari luar. Sisanya 21% responden tidak sependapat dengan 

parameter tersebut. Parameter ketiga yaitu keberadaan pintu lain setelah pintu 

utama. Sebanyak 94% responden merespon positif terhadap parameter 

tersebut. Hal tersebut terlihat pada jawaban 75 responden yang menyatakan 

setuju dan 19 responden menyatakan sangat setuju.  Disisi lain terdapat 6 

responden yang menunjukkan respon negatif terhadap parameter tersebut. 

 
C. Ruang Terbuka dalam Blok Bangunan 

Ruang terbuka dalam blok bangunan (rumah) atau halaman dalam, 

dikenal sebagai courtyard. Bangunan rumah tinggal masyarakat keturunan 

Arab di Sugihwaras sebagian besar memiliki gaya kolonial dengan karakteristik 

masyarakat yang cenderung tertutup. Rata – rata bangunan asli yang berupa 

rumah tinggal yang memiliki halaman dalam. Courtyard merupakan ruang luar 
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yang terletak di tengah volume ruang interior dan menjadi pusat morfologi dan 

organisasi spasial. Courtyard berasal dari empat budaya yang berevolusi 

menjadi beberapa tipologi, yaitu courtyard Cina, Korea dan Jepang, courtyard 

Arab – Islam serta courtyard di negara – negara Eropa (Yu, 1999). 

 

 

GAMBAR 5.30 

Jawaban Responden terhadap Indikator Ruang Terbuka dalam Blok Bangunan (Y3.3) 

Sumber: Analisis Penyusun, 2014 

 

Dari gambar diatas merupakan hasil rekapitulasi terhadap jawaban 

responden terkait indikator ruang terbuka dalam blok bangunan yang ditandai 

dengan keberadaan ruang terbuka di muka bangunan dan ruang terbuka dalam 

blok bangunan. Terkait dengan keberadaan ruang terbuka di muka bangunan, 

94% reponden memiliki ruang terbuka di muka bangunan baik berupa teras 

maupun halaman rumah dan hanya 6% responden yang tidak memiliki ruang 

terbuka di muka bangunan. Sedangkan untuk parameter kedua, sebanyak 79% 

responden memiliki ruang terbuka dalam blok bangunan dan 21% responden 

tidak memilikinya. Bagi masyarakat yang memiliki bangunan asli yang belum 
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mengalami banyak renovasi, hampir semua rumah terdapat ruang terbuka. 

Dimana ruang terbuka tersebut berupa taman maupun dimanfaatkan untuk 

service.  

 

 

 
 

GAMBAR 5.31 

Beberapa Kondisi Ruang Terbuka dalam Blok Bangunan 

Di Kampung Arab Sugihwaras 

Sumber: Analisis Penyusun, 2014 

 

Keberadaan courtyard pada rumah tinggal menunjukkan respon 

terhadap permasalahan kenyamanaan iklim mikro dengan perannya yang akan 

mempengaruhi sirkulasi udara yang efektif pada ruang – ruang internal 

disekelilingnya. Pada kajian yang berbeda, Rapoport (2007) mengembangkan 

fungsi courtyard yaitu sebagai mekanisme privasi dalam kegiatan berhuni. 

Selain itu juga disebutkan, bahwa courtyard  berfungsi sebagai ruang sentral 

sebagai akses menuju keruang lainnya. 
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5.2.4 Ruang Terbuka  

Pada skala rumah tinggal, ruang terbuka di Kampung Arab Sugihwaras 

sebagian besar berupa halaman depan maupun teras. Akan tetapi pada skala 

lingkungan, pada kawasan ini tidak ditemui adanya ruang terbuka publik yang berupa 

lapangan. Warga Kampung Arab Sugihwaras umumnya memanfaatkan jalan utama 

lingkungan untuk menyelenggarakan kegiatan seperti peringatan kemerdekaan, 

pengajian akbar, maulid nabi, haul, maupun peringatan hari besar keagamaan lainnya. 

 

GAMBAR 5.31 

Jawaban Responden terhadap Indikator Ruang Terbuka Publik (Y4.1) 

Sumber: Analisis Penyusun, 2014 

 

 

Dari jawaban responden, dapat diketahui bahwa hanya sebesar 29% 

responden yang menunjukkan respon positif dengan menyatakan setuju dan 

sangat setuju. Sedangkan 71% responden lainnya menunjukkan respon negatif 

dengan menyatakan kurang setuju dan tidak setuju. Pada halaman selanjutnya 

menunjukkan ruas – ruas jalan di Kampung Arab Sugihwaras yang juga 

berfungsi sebagai ruang terbuka publik kawasan.  
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5.2.5 Masjid 

Sebagai salah satu elemen terpenting dalam permukiman Islam, dalam 

penelitian ini digunakan dua indikator yaitu hierarki masjid dan fungsi masjid. 

A. Hierarki Masjid 

Hierarki masjid di klasifikasikan menjadi tiga berdasarkan jangkauan 

pelayanannya yaitu masjid Al – Jami yang merupakan masjid harian untuk satu 

kota maupun pusat permukiman. Masjid Al-Jomah sebagai masjid lingkungan 

yang dipergunakan untuk Shalat Jumat. Sedangkan musholla yang merupakan 

tempat sholat dengan ukuran yang lebih kecil bila dibandingkan dengan masjid 

dan tidak dipergunakan untuk shalat Jumat. 

 

 

 

GAMBAR 5.32 

Jawaban Responden terhadap Indikator Hierarki Masjid (Y5.1) 

Sumber: Analisis Penyusun, 2014 

 

Responden diajukan beberapa pernyataan untuk mengetahui kelas 

Masjid Wakaf Sugihwaras yang merupakan majid utama pada Kampung Arab 

Sugihwaras.  
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Pada parameter yang pertama, masyarakat diminta menilai apakah 

Masjid Wakaf Sugihwaras tergolong sebagai Masjid Al-Jami. Sebanyak 99% 

responden menyatakan bahwa Masjid Wakaf Sugih Waras bukan merupakan 

Masjid Al Jami. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa masjid Al - 

Jam’i merupakan masjid harian yang berada di pusat lingkungan dengan 

kepadatan penduduk yang tinggi. Saat ini yang berperan sebagai masjid pusat 

lingkungan adalah Masjid Agung Kauman Pekalongan. Namun, ketika masa 

lampau, kemungkinan besar Masjid Wakaf Sugihwaras dapat digolongkan 

sebagai masjid Al-Jami. Hal tersebut didasarkan atas tahun berdirinya masjid 

wakaf yaitu sekitar tahun 1854. Sedangkan Masjid Agung Pekalongan baru 

berdiri tahun 1908.  

Pada parameter kedua, responden diminta menilai apakah Masjid 

Wakaf Sugihwaras termasuk kedalam masjid Al Jomah. Masjid Al Jomah 

merupakan masjid lingkungan yang digunakan untuk Shalat Jumat. Sebesar 

92% responden menyatakan Masjid Wakaf Sugihwaras tidak di pergunakan 

untuk Shalat Jumat. Alasan kuat yang mendasari tidak dipergunakannya Masjid 

Wakaf Sugihwaras untuk Sholat Jumat adalah pembauran masyarakat 

keturunan Arab dengan pribumi. Lokasi Masjid Wakaf Sugihwaras berada di 

tengah – tengah permukiman yang dihuni oleh masyarakat keturunan Arab. 

Dengan demikian masjid tersebut mayoritas dipergunakan oleh masyarakat 

keturunan Arab. Untuk itu dengan adanya aturan untuk tidak melaksanakan 

Shalat Jumat di masjid tersebut, masyarakat Kampung Arab Sugihwaras 

melaksanakan Shalat Jumat di masjid lain diluar Kampung Arab Sugihwaras. 

Secara tidak langsung hak tersebut menjadi salah satu sarana sosialisasi 

warga Kampung Arab Sugihwaras dengan masyarakat pribumi. 
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Pada parameter ketiga responden diminta menilai apakah Masjid Wakaf 

tergolong kedalam musholla. Sebesar 69% responden menyatakan bahwa 

Masjid Wakaf Sugihwaras bukan merupakan musholla. Sedangkan 34% 

responden lainnya menyatakan bahwa Masjid Wakaf Sugihwaras tergolong 

kedalam musholla. 

 

 

  

Masjid Al-Ikhlas yang terletak di Kawasan 
Jetayu dan terletak tidak jauh dari 

Kampung Arab Sugihwaras 

Masjid Agung Al-Jami Pekalongan yang 
merupakan masjid pusat lingkungan  

Masjid Wakaf Sugihwaras yang tidak 
dipergunakan untuk Shalat Jumat. Sebagai 

gantinya warga melakukan Shalat Jumat 
di Masjid Al-Ikhlas maupun Masjid Agung 

Pekalongan 

GAMBAR 5.33 

Lokasi Masjid Wakaf Sugihwaras terhadap Masjid 

Agung Pekalongan dan Masjid Jami’ 

Sumber: Analisis Penyusun, 2014 
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B. Fungsi Masjid 

Dalam perkembangannya masjid merupakan tanda dan simbol, 

kepercayaan, ritual dan keagamaan yang diwujudkan dalam sosio religius dan 

institusi budaya yang tertuang dalam bentukan fisik dan orang – orang di 

dalamnya. Komunitas masjid merupakan suatu produk yang dihasilkan dan 

membawa elemen – elemen tradisional dan modern. Disisi lain, melalui 

arsitektur dapat dijelaskan konsep – konsep yang ada dan mengartikan secara 

luas. Dengan demikian masjid juga dapat diartikan sebagai simbol kehidupan 

masyarakatnya yang diwujudkan dalam arsitektur sebagai ungkapan 

keagamaan (Imammudin, 1985). 

Masjid Wakaf Sugihwaras didirikan sekitar tahun 1852. Dimana pada 

tahun 1800-an Kota Pekalongan masih diduduki oleh Kolonial Belanda. Secara 

tidak langsung bangunan Masjid Wakaf Sugihwaras pun memiliki gaya 

arsitektur bangunan yang sedang berkembang pada masa itu yaitu gaya 

bangunan kolonial atau biasa disebut sebagai Indische Landhuizen. Hal 

tersebut terlihat dari cirri khas bangunan yang simetris, memiliki atap perisai, 

berkesan terbuka, terdapat pilar pada serambi depan dan belakang (Astuti, 

2002).  

Gambar 5.34 pada halaman selanjutnya menunjukkan hasil analisis 

terhadap fungsi masjid. Pada parameter pertama, responden diminta menjawab 

pernyataan yang diajukan terkait dengan fungsi masjid sebagai simbol. 

Sebanyak 94% responden menyatakan bahwa Masjid Wakaf Sugihwaras 

memiliki keunikan bangunan dibandingkan dengan masjid lainnya. 
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GAMBAR 5.34 

Jawaban Responden terhadap Indikator Fungsi Masjid (Y5.2) 

Sumber: Analisis Penyusun, 2014 

 

Gambar 3.35 dibawah ini merupakan kondisi eksisting Masjid Wakaf 

Sugihwaras yang memiliki keunikan bangunan dengan gaya arsitektur Indische. 

Serta keberadaan menara masjid dengan ketinggian yang terlihat dan mudah 

dikenali semakin memperkuat identitas dan karakter Kampung Arab 

Sugihwaras. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 5.35 

Kondisi Beberapa Sudut Masjid Wakaf Sugihwaras 

Sumber: Dokumentasi, 20014 
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Terkait dengan fungsinya, selain sebagai tempat beribadah  dalam 

penelitian ini fungsi masjid lainnya yaitu sebagai simbol maupun sebagai 

katalisator pengembangan masyarakat. Hal tersebut dikuatkan oleh pernyataan 

Imammudin (1985) dimana masjid merupakan tanda dari kehidupan religius 

dan menyatukan sifat dan kebersamaan umat muslim yang terwujud dalam 

keharmonisan kegiatan keagamaan sosial kemasyarakatan dan kehidupan 

budaya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Keterangan gambar: 

 a   :  mihrab  d   :  area wudhu 

 b   :  gudang penyimpanan  e   :  kamar mandi 

 c   :  serambi kanan  f    :  serambi depan 

   g   :  serambi kiri 

 

GAMBAR 5.36 

Tampak dan Denah Masjid Wakaf Sugihwaras 

Sumber: Dokumentasi, 20014 
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Pada parameter yang kedua, yaitu fungsi masjid sebagai katalisator 

pengembangan masyarakat, sebanyak 90% responden memberikan respon 

positif pada parameter tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dengan 85 responden 

menyatakan setuju dan 5 responden menyatakan sangat setuju. Dalam 

penelitian ini, fungsi masjid sebagai katalisator pengembangan masyarakat 

lebih ditekankan pada pemanfaatan ruang – ruang tertentu di dalam masjid 

untuk kegiatan keagamaan maupun sosial kemasyarakatan sebagai upaya 

meningkatkan kualitas masyarakat. 

Beberapa kegiatan masyarakat yang dilakukan didalam masjid antara 

lain pengajian rutin maupun diskusi. Kegiatan – kegiatan tersebut tidak hanya 

dilakkukan oleh penduduk usia dewasa, akan tetapi juga dilakukan oleh remaja 

bahkan anak - anak. Pengajian rutin biasanya dilakukan pada waktu – waktu 

tertentu. Bahkan ketika bulan Ramadhan, selain untuk beribadah kegiatan 

keagamaan pun dilangsungkan setiap harinya. Gambar 5.36 berikut ini 

menunjukkan merupakan beberapa kegiatan yang di laksanakan di Masjid 

Wakaf Sugihwaras. 

 

   

GAMBAR 5.37 

Beberapa Kegiatan Diskusi yang Dilakukan  

Didalam Masjid Wakaf Sugihwaras 

Sumber: Dokumentasi, 20014 
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Salah satu kegiatan yang telah dilakukan adalah Festival Kalongan 

yang mengusung tema Jalan – Jalan Heritage Kampung Arab. Dalam kegiatan 

tersebut Masjid Wakaf Sugihwaras merupakan salah satu lokasi utama 

dilakukannya diskusi terkait sejarah berdirinya masid tersebut serta kondisi 

kehidupan masyarakat di Kampung Arab Sugihwaras. Secara tidak langsung, 

melalui kegiatan tersebut terjadi transfer informasi yang memungkinkan 

meningkatnya wawasan dan pengetahuan peserta. Hal tersebut menunjukkan 

hingga saat ini selain untuk beribadah, Masjid Wakaf Sugihwaras memiliki 

fungsi lain yaitu sebagai katalisator pengembangan masyarakat. 

 

 
5.2.6 Prinsip Hablumminallah 

Secara harafiah, hablum minalah diartikan sebagai hubungan manusia 

sebagai hamba dengan Allah. Prinsip tersebut dipegang teguh oleh seorang 

muslim dalam kehidupan kesehariannya. Dimana perwujudannya berupa  

aktivitas spiritual menyembah Allah.  

Terkait dengan hal tersebut, perwujudan fisik prinsip hablumminallah 

berupa keharusan (wajib) adanya ruang khusus untuk sholat dan dzikir, selain 

itu keberadaan ruang lain berupa ruang pengingat tauhid selain ruang shalat 

yang dianjurkan (sunnah). Ruang tersebut dapat berupa ruang yang disertai  

seni hias Islami yang berfungsi mengEsakan Allah. Disisi lain tujuan ruang 

tersebut juga untuk mendekatkan hati dan pikiran kepada Allah (Nurjayanti, 

2014). 
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A. Rumah sebagai Wadah untuk Beribadah 

Konsep ibadah dalam Islam meliputi lingkup yang luas pada seluruh 

aspe kehidupan. Nilai pengingat ibadah diwujudkan oleh keberadaan bangunan 

masjid, mushalla, atau ruangan khusus yang memudahkan manusia untuk 

beribadah. Dengan demikian penempatan bangunan untuk beribadah berlu 

ditempatkan pada lokasi – lokasi strategis dengan orientasi yang mudah untuk 

dilihat dengan pencapaian yang relatif dekat (Tajuddin, 2003). 

Rumah adalah tempat bernaungnya semua anggota keluarga. Dalam 

ajaran Islam, manusia sebagai individu merupakan khalifah yang berperan 

sebagai pemimpin dibumi dengan nilai – nilai yang baik. Pada penelitian ini 

indikator rumah sebagai wadah untuk beribadah ditandai dengan beberapa 

parameter yaitu keberadaan ruang khusus dalam rumah untuk beribadah, 

pemanfaatan ragam hias Islami, serta pengaturan ruang dalam rumah yang 

berorientasi kearah kiblat. Gambar dibawah ini menunjukkan hasil analisis 

terhadap jawaban responden terhadap ketiga parameter tersebut. 

 

 
GAMBAR 5.38 

Jawaban Responden terhadap Indikator Rumah Sebagai Tempat Beribadah (Y6.1) 

Sumber: Analisis Penyusun, 2014 
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Pada parameter pertama yaitu keberadaan ruang khusus untuk 

beribadah. Berdasarkan hasil rekapitulasi terhadap jawaban responden, 

sebanyak 94% responden memiliki ruang khusus untuk beribadah di dalam 

rumahnya. Sedangkan sebanyak 6% responden tidak memiliki ruang khusus 

untuk beribadah di dalam rumahnya. Bagi  responden yang tidak memiliki ruang 

untuk beribadah, mereka memanfaatkan ruang tidur untuk tempat beribadah. 

Keberadaan ruang khusus untuk beribadah di dalam rumah memperlihatkan 

bahwa pemilik rumah berusaha untuk menjaga kualitas hubungan seorang 

hamba dengan Tuhannya agar dapat beribadah dengan khusyu dan tenang. 

Selain itu dengan adanya ruang khusus yang terpisah dari ruangan lainnya, 

kebersihan dan kesucian tempat beribadah dapat tetap terjaga mengingat 

hanya aktivitas beribadah saja yang dilakukan pada ruangan tersebut. 

Parameter kedua yaitu penggunaan ragam hias Islami. Dalam Islam, 

pemasangan gambar – gambar maupun patung yang menyerupai makhluk 

hidup dilarang keberadaannya didalam rumah. Anjuran untuk menghindari 

pemasangan foto dan peletakan patung di dalam rumah seperti yang tertuang 

dalam beberapa hadist berikut ini. 

”Para malaikat tidak akan masuk ke rumah yang terdapat gambar di dalamnya (yaitu 

gambar makhluk hidup bernyawa)” (HR. Bukhari 3224 dan Muslim no.2106) 

“Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang adanya gambar di dalam rumah dan 

beliau melarang untuk membuat gambar.”(HR. Tirmizi no.1749) 

 
Bagi keluarga muslim, setiap larangan maupun anjuran yang ditetapkan 

diyakini membawa kebaikan dan menghindarkan dari hal – hal buruk. Untuk itu 

adanya sunah tersebut menjadi pedoman bagi beberapa individu. Hal tersebut 

terlihat pada jawaban responden. Dalam penelitian ini, terkait dengan 

parameter tersebut responden diajukan pernyataan terkait pemilihan ragam 
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hias Islami sebagai hiasan didalam rumah daripada memasang foto maupun 

meletakkan patung. Sebanyak 77% responden menunjukkan respon positif 

terhadap parameter tersebut dimana 64% responden menyatakan setuju dan 

13% responden menyatakan sangat setuju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 5.39 

Kaligrafi Islami pada Rumah Tinggal 

Sumber: Dokumentasi, 2014 

 

 

Pada parameter ketiga, yaitu pengaturan ruang yang berorientasi 

kearah kiblat. Dalam Islam, pengaturan ruangan dalam rumah tidak diatur 

secara langsung. Meskipun demikian terdapat beberapa Hadist yang 

menyebutkan terkait pengaturan ruang, terutama toilet seperti beberapa Hadist 

berikut ini. 

“Apabila kalian mendatangi tempat buang hajat maka janganlah menghadap kiblat dan 

jangan pula membelakanginya, akan tetapi menghadaplah ke Timur maupun ke Barat.”  

“Maka tatkala kami mendatangi negeri Syam, kami dapati bangunan-bangunan WC 

menghadap kiblat, maka kami menyimpang dari arah kiblat dan kami memohon ampun 

kepada Allah ta’ala.”(HR. Bukhari dan Muslim)  
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Pada penelitian ini, para responden diajukan pernyataan terkait 

pertimbangan arah kiblat ketika mengatur ruangan di dalam rumah. 

Berdasarkan rekapitulasi terhadap jawaban, sebanyak 91% responden 

menunjukkan respon positif dengan rincian 29 responden menyatakan setuju 

dan 62 responden menyatakan sangat setuju.  

 Melihat jawaban sebagian besar responden, terlihat bahwa pengaturan 

ruang didalam rumah yang mempertimbangkan arah kiblat. Salahsatunya 

seperti yang telah disebutkan oleh Hadist sebelumnya. Adanya pengaturan 

tersebut menunjukkan adanya upaya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan 

nya dengan menjalankan sunah Rasul-Nya. 

B. Nilai Pengingat Kematian 

Dalam Islam, kehidupan dunia merupkan sesuatu yang sementara, dan 

kematian  merupakan proses yang akan dialami oleh semua makhluk sebagai 

pemutus segala urusan duniawi. Dalam perencanaan permukiman, elemen 

yang tepat untuk menunjukkan nilai tersebut adalah keberadaan makam 

(Tajuddin, 2003). Hal tersebut dikuatkan oleh beberapa hadist dibawah ini.  

 “Sesungguhnya dahulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur, akan tetapi 

sekarang ziarahilah kubur, karena yang demikian itu dapat menjadikan 

seseorang zuhud terhadap dunia dan ingat kepada akhirat (H.R Ibnu Majah)” 

Hadist lain yang menerangkan tentang fungsi makam sebagai pengingat 

kematian juga telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang 

diterima dari Abu Hurairah berikut ini. 

“Sering berkunjung ke kuburan itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat 

dan kepada maut”  
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GAMBAR 5.40 

Jawaban Responden terhadap Indikator Pengingat Kematian (Y6.2) 

Sumber: Analisis Penyusun, 2014 

 

Gambar diatas menunjukkan jawaban responden terhadap indikator 

pengingat kematian. Untuk mengetahuinya, responden diminta merespon 

pernyataan yang diajukan tentang keberadaan makam di sekitar tempat tinggal 

mereka sebagai salah satu parameter pengingat kematian. Berdasarkan hasil 

jawaban responden, sebesar 95% menunjukkan respon negatif. Dimana 8% 

responden menyatakan tidak setuju dan 87% lainnya menyatakan kurang 

setuju. Meskipun demikian terdapat 5% responden yang menunjukkan respon 

positif melalui pernyataan setuju dan sangat setuju. 

 

5.2.7 Prinsip Hablumminannas  

Dalam Islam, hablumminannas menunjukkan hubungan baik dengan 

sesama manusia sebagai wujud nyata dari ketaatan kepada Allah. Hal tersebut 

sesuai dengan salah satu hadist berikut ini 

”Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akir, maka janganlah dia 

menyakiti tetangganya; dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, 

maka hendaklah memuliakan tamunya, dan barang siapa beriman kepada Allah 
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dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam” (HR ; Bukhari 

dan Muslim) 

Dari hadist tersebut di anjurkan untuk menjaga hubungan baik kepada 

sesama manusia baik tamu, tetangga, maupun saudara seiman. Disisi lain 

permukiman sebagai suatu komunitas, penerapan prinsip hablumminannas 

dalam kehidupan bermasyarakat akan mewujudkan keselarasan antar 

manusia. Pada penelitian ini, perwujudan fisik prinsip tersebut meliputi 

keberadaan ruang dalam rumah tinggal yang mendukung terciptaanya 

keselarasan hubungan antar manusia. Selain itu keberadaan sarana 

pendidikan, panti asuhan maupun oraganisasi sosial sebagai salah satu bentuk 

kepedulian masyarakat terhadap sesamanya. 

A. Rumah sebagai Wujud Keselarasan Hubungan Antar Manusia 

Pembangunan ruang terbuka merupakan salah satu hal yang penting. 

Karena disinilah hubungan ukhuwah akan berlangsung dan terjalin. Di dalam 

Islam, setiap individu bertanggung jawab kepada kebajikan masyarakat 

sehingga informasi dari masyarakat perlu difasilitasi seluas luasnya 

Pada penelitian ini parameter yang digunakan untuk mengetahui 

perwujudan fisik prinsip hablumminannas pada skala adalah keberadaan teras 

depan maupun ruang tamu. Gambar 5.38 menunjukkan hasil analisis terhadap 

jawaban responden, terhadap indikator rumah sebagai wujud keselarasan 

hubungan antar manusia. Pada indikator tersebut ditandai dengan parameter, 

keberadaan teras depan dan ruang tamu pada rumah tinggal. Dari 100 orang 

responden, sebanyak 97 responden memiliki teras depan dan ruang tamu 

didalam rumah. Meskipun demikian terdapat 3 responden yang tidak memiliki 

teras depan dan atau ruang tamu didalam rumahnya. 
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GAMBAR 5.41 
Jawaban Responden terhadap Indikator  

Rumah sebagai Wujud Keselarasan Hubungan Antar Manusia (Y7.1) 

Sumber: Analisis Penyusun, 2014 

 

Luasan teras depan masing – masing penghuni sangat bervariatif 

sesuai dengan luas lahan yang dimiliki. Gambar pada halaman sebelumnya 

menunjukkan beberapa teras depan yang sering dimanfaatkan untuk 

bersosialisasi antar pemilik rumah dengan para tamu maupun tetangga yang 

berkunjung maupun hanya sekedar melintas. 

 

 

  
 

GAMBAR 5.42 

Teras Depan yang Dimanfaatkan untuk Menjalin Silaturahim 

Antar Tetangga dan Pemilik Rumah  

Sumber: Dokumentasi, 2014 
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Pada umumnya kegiatan mengobrol di depan rumah dilakukan pada 

sore hari. Ketika sore hari, kondisi permukiman di Kampung Arab Sugihwaras 

lebih hidup bila dibandingkan dengan pagi, siang maupun malam hari. Pada 

waktu – waktu tersebut aktivitas masyarakat lebih banyak dilakukan didalam  

rumah. 

B. Keberadaan Sarana Pendidikan 

Pada penelitian ini keberadaan sarana pendidikan dipergunakan 

sebagai salahsatu perwujudan konsep hablumminallah. Hal tersebut 

didasarkan atas peran utama pendidikan dalam membangun kualitas 

masyarakat. dimana, dalam prosesnya terjadi transfer ilmu pengetahuan serta 

terjadi interaksi antar sesama manusia yaitu murid dan guru. Masyarakat perlu 

mendapatkan pendidikan serta arahan yang dapat memberikan kesadaran 

kepada mereka akan pentingnya hubungan ukhuwah dan pembangunan sosial. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 5.43 

SMA Al-Irsyad sebagai Yayasan Pendidikan  

SD, TK, dan KB Yayasan Masjid Wakaf 

Sumber: Analisis Penyusun, 2014 
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Keberadaan sarana pendidikan di Kampung Arab sudah memadai 

dengan berbagai jenjang pendidikan. Baik pendidikan formal maupun informal. 

Pada kawasan tersebut, sarana pendidikan sangat aksesibel dan dapat 

dijangkau dengan mudah oleh masyarakat. beberapa sarana pendidikan 

tersebut diantaranya SMA, SD, Taman Kanak – Kanak, dan Kelompok Belajar. 

 

GAMBAR 5.44 

Jawaban Responden terhadap Indikator  

Keberadaan Sarana Pendidikan (Y7.2) 

Sumber: Analisis Penyusun, 2014 

 

Hal serupa juga dinyatakan oleh responden penelitian terkait dengan 

keberadaan sarana pendidikan di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka. 

Yang terlihat melalui grafik 5.44 pada halaman sebelumnya yang menunjukkan 

hasil rekapitulasi terhadap jawaban responden. 

Responden diajukan pernyataan terkait keberadaan sarana pendidikan 

di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka. Sebanyak 99% responden 

menunjukkan respon positif terhadap pernyataan tersebut dengan rincian 73% 

responden menyatakan setuju dan 26% responden menyatakan sangat setuju. 
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C. Keberadaan Yayasan maupun Organisasi Sosial 

Sebagai masyarakat pendatang, komunitas Arab di Pekalongan secara 

tidak langsung memperhatikan prinsip hablumminannas dengan mendirikan 

panti asuhan untuk para yaitm piatu maupun mendirikan organisasi sosial. 

Salah satu organisasi sosial yang dibentuk oleh komunitas Arab yaitu Rabithah 

Alawiyah. Selain mengadakan beberapa kegiatan sosial secara rutin organisasi 

tersebut mengadakan pengajian umum sebagai salah satu bentuk silaturahim, 

menambah wawasan, serta meningkatkan kualitas keimanan.   

 

   
 

GAMBAR 5.45 

Panti Asuhan Arrobitoh yang Terletak Tidak Jauh dari Sugihwaras (kanan) 

Organisasi Sosial Rabithah Alawiyah yang Didirikan Oleh Komunitas Arab (kiri) 

Sumber: Dokumentasi, 2014 

 

Salah satu organisasi sosial yang dibentuk oleh komunitas Arab yaitu 

Rabithah Alawiyah. Selain mengadakan beberapa kegiatan sosial secara rutin 

organisasi tersebut mengadakan pengajian umum sebagai salah satu bentuk 

silaturahim, menambah wawasan, serta meningkatkan kualitas keimanan.  

Selain itu terdapat organisasi lain yang didirikan oleh komunitas Arab di 

Sugihwaras bergerak dibidang sosial dan pendidikan yaitu Yayasan Masjid  

Wakaf dan Yayasan Al-Irsyad. Meskipun lokasi panti asuhan tersebut terletak 
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diluar kawasan Kampung Arab Sugihwaras, keberadaannya cukup dekat dan 

mudah dijangkau baik dengan kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Hal 

tersebut sesuai dengan jawaban responden terkait dengan keberadaan panti 

asuhan dan organisasi sosial disekitar lingkungan tempat tinggal mereka. 

Gambar 5.46 dibawah ini menunjukkan hasil rekapitulasi terhadap jawaban 

responden. 

 

 

GAMBAR 5.46 

Jawaban Responden terhadap Indikator  

Keberadaan Panti Asuhan maupun Organisasi Sosial (Y7.3) 

Sumber: Analisis Penyusun, 2014 

 

Dari 100 orang responden, 96 responden menunjukkan respon positif 

dimana 74 responden menyatakan setuju dan 22 responden menyatakan 

sangat setuju. Meskipun demikian terdapat 4 responden yang menyatakan 

kurang setuju terhadap pernyataan yang diajukan.   
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5.2.8 Prinsip Hablumminalalamien 

Hablumminalalamien diartikan sebagai hubungan timbal balik manusia 

dengan alam semesta dalam aktivitasnya. Terkait dengan hal tersebut, 

penerapan prinsip hablumminalalamien di lingkungan permukiman maupun 

rumah tinggal dapat berupa kegiatan pelestarian alam dan penghematan energi 

(Nurjayanti, 2014). Salah satu bentuk nyata kegiatan tersebut dapat berupa 

penggunaan material alam dalam membangun rumah serta memaksimalkan 

pencahayaan dan penghawaan alami. Dengan demikian selain dapat 

menghemat energi, penghuni rumah secara langsung dapat merasakan unsur – 

unsur alami di dalam rumahnya yaitu angin dan cahaya matahari. 

 

 
GAMBAR 5.47 

Jawaban Responden terhadap Indikator Hablumminalalamien (Y8) 

Sumber: Analisis Penyusun, 2014 

 

Gambar 5.44 diatas menunjukkan hasil rekapitulasi jawaban responden 

terhadap indikator hablumminalalamien dengan parameter penggunaan 

material alam dalam membangun rumah, serta memaksimalkan pencahayaan 

dan penghawaan alami kedalam rumah. Dari hasil rekapitulasi terhadap 
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jawaban responden, dapat di ketahui bahwa seluruh responden sependapat 

dengan pernyataan tersebut. Dimana 42 responden menyatakan setuju dan 58 

responden menyatakan sangat setuju. 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, selain dalam bentuk 

penghematan energy, prinsip hablumminalalamien dapat berupa kegiatan 

pelestarian alam. Masyarakat Kampung Arab Sugihwaras melakukan kegiatan 

pelestarian alam dengan menanam tanaman produktif dalam pot pada skala 

rumah tangga maupun kelompok masyarakat. 

 

 

 

GAMBAR 5.48 

Penanaman Tanaman Produktif di Sekitar Rumah  

sebagai Salah Satu Bentuk Pelestarian Alam 

Sumber: Analisis Penyusun, 2014 

 

Kegiatan tersebut selain berfungsi sebagai penghijauan skala rumah 

tangga, penanaman tanaman produktif juga bermanfaat untuk memenuhi 

kebutuhan konsumsi. Meskipun demikian penanaman tanaman produktif di 

Kampung Arab Sugihwaras belum dilakukan oleh setiap kepala rumah tangga. 
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5.3 Analisis Pengaruh Sosial Budaya Islami Terhadap Tatanan Permukiman 

Kampung Arab Sugihwaras 

Analisis pengaruh sosial budaya Islam terhadap tatanan permukiman Kampung 

Arab Sugihwaras dilakukan untuk mengetahui variabel – variabel bebas dominan 

manakah yang paling menunjukkan pengaruhnya terhadap tatanan permukiman 

Kampung Arab Sugihwaras. Dalam melakukan analisis tersebut dilakukan beberapa 

tahap yaitu yaitu uji validitas dan uji realibilitas pada masing – masing variabel bebas 

dan variabel terikat. Selain itu dilakukan uji regresi terhadap kedua varibel tersebut 

untuk mengetahui  pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

 

5.3.1 Uji Validitas Sosial Budaya Islam dan Tatanan Permukiman  

Uji validitas menunjukkan sejauh mana ketepatan dan kecermatan alat ukur 

dalam melakukan fungsi ukurannya (Azwar, 1986). Dalam hal ini alat ukur berupa 

kuesioner penelitian. Hal serupa juga dinyatakan oleh Ghozali (2009) dimana uji 

validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu 

kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan variabel yang diukur oleh kuesioner tersebut. 

Uji validitas dilakukan pada kedua variabel bebas yaitu sosial budaya Islami dan 

variabel terikat yaitu tatanan permukiman Kampung Arab Sugihwaras yang terdapat 

pada kuesioner penelitian. Menurut Sugiyono (2010) yang menjadi dasar pengambilan 

keputusan pada suatu uji validitas berdasarkan teknik korelasi product momment 

(pearson) dengan ketentuan sebagai berikut: 

 Apabila rhitung > rtabel maka butir pernyataan dinyatakan valid 

 Apabila rhitung < rtabel maka butir pernyataan dinyatakan tidak valid 
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A. Uji Validitas Sosial Budaya Islam 

Uji validitas sosial budaya Islam pada penelitian ini dilakukan pada 

masing – masing variabel penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. 

Variabel sosial budaya Islam merupakan variabel bebas penelitian  yang terdiri 

dari 19 parameter. Untuk memudahkan dalam tahap pengolahan dan 

interpretasi data, maka pada setiap variabel dan parameter penelitian di beri 

kode. Tabel berikut ini merupakan kode untuk masing – masing variabel dan 

prameter. 

 

TABEL V.3 

Pengkodean Variabel Sosial Budaya (X)  sebagai Variabel Bebas 

Kode  Sub Variabel Kode  Parameter 
Kode 

Indikator 
Indikator 

X1 Hubungan 
sosial 
masyarakat 
(konsep 
Ummah) 

X1.1 Interaksi sosial yang 
kuat 

X1.1.1 Bersedekah sebagai suatu 
kebiasaan 

X1.1.2 Keramahan dalam 
menyambut tamu yang 
berkunjung 

X1.1.3 Berbuat baik terhadap orang 
tua, karabat, anak yatim dan 
tetangga sekitar 

X1.2 Keadilan sosial X1.2.1 Tidak adanya diskriminasi 
berdasarkan harta yang 
dimiliki 

    X1.2.2 Adanya toleransi antar umat 
beragama di lingkungan 
masyarakat 

X2 Lingkungan 
Bertetangga 

X2.1 Hubungan bertetangga 
yang kuat 

X2.1.1 Keberadaan tetangga yang 
memiliki hubungan 
kekeluargaan 

X2 

 

 

Lingkungan 
Bertetangga 

X2.1 Hubungan bertetangga 
yang kuat 

X2.1.2 Memperlakukan tetangga 
sebagai saudara  

X2.1.3 Perbuatan baik kepada 
tetangga tidak hanya 
terbatas pada tetangga 
sebelah 
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Kode  Sub Variabel Kode  Parameter 
Kode 

Indikator 
Indikator 

X2 

 

 

Lingkungan 
Bertetangga 

X2.2 Perlindungan terhadap 
hak – hak tetangga 

X2.2.1 Pertimbangan kondisi 
bangunan tetangga ketika 
membangun rumah  

X3 Keluarga X3.1 Hubungan kekeluargaan 
yang erat 

X3.1.1 Pertimbangan kekerabatan 
dalam pernikahan 

X3.2 Konsep keluarga besar X3.2.1 Keberadaan kepala keluarga 
yang lebih dari satu dalam 
sebuah rumah 

X4 Individu X4.1 Keeratan dan 
keramahan dalam 
bertetangga 

X4.1.1 Keharusan seorang muslim 
untuk berperilaku terpuji dan 
bermasyarakat 

X4.2 Kerendahan hati X4.2.1 Mencegah kesombongan 
dan membanggakan diri  

X5 

 

Unsur 
kebudayaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X5.1 Sistem religi dan 
upacara  

X5.1.1 Kegiatan beribadah sebagai 
suatu kewajiban 

X5.2 Sistem dan organisasi 
kemasyarakatan 

X5.2.1 Adanya pembedaan individu 
berdasarkan kelas sosial 

X5.3 Sistem pengetahuan X5.3.1 Adanya pengetahuan yang 
diperoleh dari nenek moyang 

X5.4 Bahasa  X5.4.1 Penggunaan bahasa lain 
selain bahasa lokal sesuai 
dengan daerah asal nenek 
moyang 

X5.5 Sistem mata 
pencaharian hidup 

X5.5.1 Adanya mata pencaharian 
yang dilakukan secara turun 
temurun 

X5.5 Sistem teknologi 
peralatan 

X5.6.1 Terdapat peralatan 
tradisional yang turun 
temurun digunakan 

Sumber: Analisis Penyusun, 2014 

 

Uji validitas pada variabel bebas berdasarkan dengan perbandingan nilai  rhitung 

dengan rtabel. Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas dengan program SPSS 

16 maka diperoleh hasil sebagai berikut. 
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TABEL V.4 

Uji Validitas Variabel Bebas   

  

Kode rhitung rtabel Keterangan  

X1.1.1 0,521 0,197 Valid  

X1.1.2 0,800 0,197 Valid 

X1.1.3 0,622 0,197 Valid 

X1.2.1 0,686 0,197 Valid 

X1.2.2 0,639 0,197 Valid 

X2.1.1 0,646 0,197 Valid 

X2.1.2 0,747 0,197 Valid 

X2.1.3 0,676 0,197 Valid 

X2.2.1 0,650 0,197 Valid 

X3.1.1 0,871 0,197 Valid 

X3.2.1 0,835 0,197 Valid 

X4.1.1 0,888 0,197 Valid 

X4.2.1 0,818 0,197 Valid 

X5.1.1 0,304 0,197 Valid 

X5.2.1 0,477 0,197 Valid 

X5.3.1 0,747 0,197 Valid 

X5.4.1 0,716 0,197 Valid 

X5.5.1 0,781 0,197 Valid 

X5.6.1 0,789 0,197 Valid 

Sumber: Analisis Penyusun, 2014  

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa seluruh parameter pada 

variabel bebas penelitian yaitu faktor sosial budaya Islam dinyatakan valid. 

Seluruh parameter memiliki nilai rhitung lebih besar daripada rtabel. Dari seluruh 

parameter, yang memiliki validitas tertinggi adalah parameter X4.1.1 (kewajiban 

seorang muslim untuk selalu berbuat baik kepada sesama) dengan nilai 

koefisien korelasi sebesar 0,888. Sedangkan parameter penelitian yang 
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memiliki validitas terendah yaitu parameter X5.1.1 (kegiatan beribadah sebagai 

suatu kewajiban)  dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,304. Karena seluruh 

parameter pada variabel bebas dinyatakan valid, maka seluruh parameter 

dipergunakan pada tahap penelitian selanjutnya. 

B. Uji Validitas Tatanan Permukiman Kampung Arab Sugihwaras 

Sama halnya dengan variabel bebas penelitian, uji validitas juga 

dilakukan pada variabel terikat yaitu tatanan lingkungan permukiman Kampung 

Arab Sugihwaras.  Sebagai acuan, masing – masing parameter pada variabel 

terikat diberi kode terlebih dahulu. Berikut ini merupakan koden untuk masing – 

masing parameter yang dipergunakan. 

 

 TABEL V.5  

Pengkodean Variabel Tatanan Permukiman (Y)  sebagai Variabel Terikat 

Kode Sub Variabel Kode  Parameter Kode  Indikator 

Y1 Pola Permukiman Y1.1 Pola massa dan 

ruang 

Y1.1.1 Grid 

Y1.1.2 Linier 

Y1.1.3 Organis 

Y2 Sirkulasi Y2.1 Kelas jaringan 

jalan 

Y2.1.1 Jalan utama 

Y2.1.2 Jalan lingkungan 

Y2.1.3 Jalan buntu 

Y2.2 Fungsi jalan Y2.2.1 Sebagai akses utama 

Y2.2.2 Sebagai ruang sosial 

  Y2.3 Hierarki jalan Y2.3.1 Publik 

Y2.3.2 Semi privat 

Y3 Rumah tinggal Y3.1 Pembagian ruang Y3.1.1 Pemisahan ruang tamu 

dengan ruang keluarga 
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Kode Sub Variabel Kode  Parameter Kode  Indikator 

Y3 Rumah tinggal Y3.2 Privasi Ruang Y3.1.2 Pemisahan ruang tidur 

anak dengan orang tua 

Y3.2.1 Keberadaan pintu 

alternative yang menuju 

langsung ke ruang privat 

Y3.2.2 Pengaturan dinding luar 

yang mencegah 

terlihatnya interior rumah 

dari luar  

Y3.2.3 Keberadaan pintu lain 

setelah pintu utama yang 

menuju ruang privat 

Y3.3 Ruang terbuka 

dalam blok 

bangunan 

Y3.3.1 Keberadaan halaman 

depan 

Y3.3.2 Keberadaan ruang 

terbuka didalam bangunan 

Y4 Ruang terbuka luar Y4.1 Ruang publik Y4.1.1 Keberadaan ruang 

terbuka publik pada 

kawasan 

Y5 Masjid Y5.1 Hirarki masjid Y5.1.1 Masjid Al-Jami 

Y5.1.2 Masjid Al-Jomah 

Y5.1.3 Mushola 

Y5.2 Fungsi masjid Y5.2.1 Simbol kawasan 

Y5.2.2 Katalisator 

pengembangan 

masyarakat 

Y6 Prinsip 

hablumminallah 

Y6.1 Rumah sebagai 

wadah untuk 

menyembah Allah 

Y6.1.1 Keberadaan ruang khusus 

untuk beribadah di dalam 

rumah 

Y6.1 Rumah sebagai 

wadah untuk 

menyembah Allah 

Y6.1.2 Pemanfaatan ragam hias 

islami dan menghindari 

gambar, foto dan patung 
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Kode Sub Variabel Kode  Parameter Kode  Indikator 

Y6 Prinsip 
hablumminallah 

Y6.1 Rumah sebagai 

wadah untuk 

menyembah Allah 

Y6.1.3 Pengaturan ruang dengan 

pertimbangan arah kiblat 

Y6 Prinsip 
hablumminallah 

Y6.2 Nilai Pengingat 

Kematian 

Y6.2.1 Keberadaan makan di 

sekitar lingkungan 

permukiman 

Y7 Prinsip 

Hablumminannas 

Y7.1 

 

Rumah sebagai 

wujud sarana 

keselarasan 

hubungan antar 

manusia 

Y7.1.1 Keberadaan teras depan 

dan ruang untuk 

menerima tamu 

Y7.2 Sarana pendidikan Y7.2.1 Keberadaan sarana 

pendidikan 

Y7.3 Yayaan sosial dan 

organisasi sosial 

Y7.3.1 Keberadaan panti asuhan 

yaitm piatu maupun 

organisasi masyarakat 

Y8 

 

Prinsip Hablum-

minalalamien 

 

Y8.1 Pemanfaatan 

sumberdaya alam 

Y8.1.1 Penggunaan material 

alam untuk pembangunan 

dan memaksimalkan 

penghawaan dan 

pencahayaan alami 

Sumber: Analisis Penyusun, 2014  

 

Dari beberapa parameter tersebut, uji validitas dilakukan untuk semua 

parameter, kecuali variabel Y4 (ruang terbuka luar) dan Y8 (prinsip hablumminal’ 

alamien). Kedua parameter tersebut tidak dipergunakan dalam penelitian 

dikarenakan kedua variabel tersebut hanya terdiri dari satu parameter dan tidak 

dapat di bandingkan dengan parameter lainnya dalam uji validitas.  

Uji validitas pada variabel terikat berdasarkan dengan perbandingan 

nilai  rhitung dengan rtabel. Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas dengan 

program SPSS 16 maka diperoleh hasil sebagai berikut. 
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TABEL V.6 

Uji Validitas Variabel Terikat 

  

 

      Sumber: Analisis Penyusun, 2014 

Kode rhitung rtabel Keterangan  

Y1.1.1 0,818 0,197 Valid 

Y1.1.2 0,772 0,197 Valid 

Y1.1.3 0,686 0,197 Valid 

Y2.1.1 0,626 0,197 Valid 

Y2.1.2 0,448 0,197 Valid 

Y2.1.3 0,692 0,197 Valid 

Y2.2.1 0,412 0,197 Valid 

Y2.2.2 0,172 0,197 Valid 

Y2.3.1 0,579 0,197 Valid 

Y2.3.2 0,538 0,197 Valid 

Y3.1.1 0,604 0,197 Valid 

Y3.1.2 0,684 0,197 Valid 

Y3.2.1 0,697 0,197 Valid 

Y3.2.2 0,492 0,197 Valid 

Y3.2.3 0,647 0,197 Valid 

Y3.3.1 0,418 0,197 Valid 

Y3.3.2 0,437 0,197 Valid 

Y 4.1.1 0,449 0,197 Valid 

Y5.1.1 0,818 0,197 Valid 

Y5.1.2 0,689 0,197 Valid 

Y5.1.3 0,730 0,197 Valid 

Y5.2.1 0,582 0,197 Valid 

Y5.2.2 0,636 0,197 Valid 

Kode rhitung rtabel Keterangan  

Y6.1.1 0,742 0,197 Valid 

Y6.1.2 0,760 0,197 Valid 

Y6.2.1 0,546 0,197 Valid 

Y7.1.1 0,761 0,197 Valid 

Y7.2.1 0,855 0,197 Valid 

Y7.3.1 0,700 0,197 Valid 

Y8.1.1 0,689 0,197 Valid 
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Reliability Statistics

.658 5

Cronbach's

Alpha N of Items

5.3.2  Uji Realibilitas Sosial Budaya Islami dan Tatanan Permukiman Kampung 

Arab Sugihwaras  

Uji realibilitas dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil 

pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulang dua kali atau lebih (Wibowo, 

2012). Suatu instrument dapat dikatakan reliable jika koefisien  Cronbach’s Alpha 

diatas 0,6. Adapun kriteria indeks koefisien reliabilitas adalah sebagai berikut. Adapun 

kriteria indeks koefisien relibilitas adalah sebagai berikut: 

 

TABEL V.7 

Indeks Koefisien Realibilitas 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Wibowo, 2012 

 

Instrumen penelitian yang berupa variabel bebas dan variabel terikat, diuji 

tingkat realibilitasnya dengan memanfaatkan alat bantu statistik dengan hasil sebagai 

berikut. 

 

 
 

Case Processing Summary

100 100.0

0 .0

100 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases

N %

Listwise deletion based on all

variables in the procedure.

a. 

Nilai Interval Kriteria  

< 0,2 Sangat rendah 

0,20 – 0,399  Rendah 

0,40 – 0,599   Cukup 

0,60 – 0,799 Tinggi 

0,80 – 1,00 Sangat tinggi 
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 Berdasarkan hasil analisa statistic terhadap realibilitas variabel penelitian pada 

Tabel V.8, maka diperoleh nilai koefisien Cronbach’s Alpha sebesar 0,658. Nilai 

koefisien yang diperoleh lebih tinggi dari 0,6. Hal tersebut menunjukkan apabila 

dilakukan uji realiabilitas secara keseluruhan pada semua variabel penelitian, maka 

semua variable tersebut dinyatakan reliable dengan indeks koefisien reliabilitas yang 

tinggi.  

A. Uji Realibilitas Sosial Budaya Islam 

Uji reliabilitas pada variabel sosial budaya Islam, menunjukkan bahwa seluruh 

sub variabel dinyatakan reliable. Hal tersebut terlihat dari nilai koefisien 

Cronbach’s Alpha pada semua subvariabel yang lebih besar dari 0,6. Dengan 

demikian seluruh subvariabel dinyatakan memiliki nilai yang tinggi. 

 

TABEL V.8 

Uji Realiabilitas pada Variabel Bebas 

 

 

 

 

                      Sumber: Analisa Statistik, 2014 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa variabel yang memiliki nilai koefisien 

reliabilitas tertinggi adalah variabel X5 (unsur kebudayaan). Sedangkan variabel 

yang memiliki skor terendah adalah variabel X2 (lingkungan bertetangga).  

 

Variabel  Cronbach’s Alpha Keterangan  

X1 0,658 Realiabel  

X2 0,613 Realiabel  

X3 0,624 Realiabel  

X4 0,622 Realiabel  

X5 0,735 Realiabel  
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B. Uji Realibilitas Tatanan Permukiman Kampung Arab Sugihwaras 

Uji realibilitas pada variabel terikat penelitian yaitu tatanan permukiman 

Kampung Arab Sugihwaras. menunjukkan bahwa semua subvariabel pada 

variabel terikat tersebut dinyatakan reliable. Semua subvariabel penelitian 

memiliki nilai koefisien Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,6  yang dinyatakan 

memiliki nilai yang tinggi.  

 

TABEL V.9 

Uji Reliabilitas pada Variabel Terikat 

 

 

 

 

 

                      Sumber: Analisa Statistik, 2014 

 

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa subvariabel terikat yang memiliki nilai 

koefisien Cronbach’s Alpha tertinggi adalah Y7 (prinsip hablum minannas) 

dengan nilai 0,650. Sedangkan subvariabel terikat yang memiliki koefisien 

Cronbach’s Alpha terendah adalah Y5 (Masjid) dengan nilai 0,658. 

 

5.3.3 Uji Regresi Sosial Budaya Islami terhadap Tatanan Permukiman Kampung 

Arab Sugihwaras 

Uji regresi sosial budaya Islam terhadap tatanan permukiman Kampung Arab 

Sugihwaras dilakukan untuk mengetahui pengaruh sosial budaya Islam terhadap 

tatanan permukiman Kampung Arab Sugihwaras. Uji tersebut dilakukan dengan 

Variabel  Cronbach’s Alpha Keterangan  

Y1 0,623 Realiabel  

Y2 0,615 Realiabel  

Y3 0,633 Realiabel  

Y5 0,606 Realiabel  

Y6 0,643 Realiabel  

Y7 0,658 Realiabel  
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analisis regresi linier berganda. Dalam penelitian ini variabel bebas memiliki 5 

subvariabel bebas dan 8 variabel terikat dengan persamaan sebagai berikut: 

 

 Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3+ … bkXk + e 

 

Keterangan 

Y  =   Variabel terikat 

a  =   Konstanta 

b1,b2,…b8 =   Koefisien regresi 

X1,X2,   Xk =   Variabel bebas 

e  =   Variabel random yang terdistribusi normal dengan nilai rata – rata nol 

 

Dalam uji regresi keberadaan hipotesa di perlukan sebagai acuan untuk memaknai 

hasil analisis yang telah dilakukan. Berikut ini merupakan ketentuan terkait hipotesa penelitian: 

   H0 =   Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak signifikan. 

Dengan kata lain, tidak ditemukan adanya pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen.  

   H1 =  Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dinyatakan 

signifikan. Hal tersebut diartikan adanya pengaruh variable independen 

terhadap variabel dependen. 

 Secara garis besar, gambar dibawah ini menunjukkan kerangka analisis regresi 

linier berganda. 
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GAMBAR 5.49 

Kerangka Analisis Regresi Linier Berganda 

Sumber: Analisis Penyusun, 2015 

 

A. Analisis Pengaruh Sosial Budaya Islami (X) terhadap Pola Permukiman 

(Y1) 

Analisis ini akan menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen secara parsial. Variabel independen yang dimaksud adalah sosial 

budaya islami (X) sedangkan variabel dependen yang dimaksud adalah pola 

permukiman (Y1). Gambar dibawah ini menunjukkan analisis pengaruh secara 

pada variabel Y1 
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GAMBAR 5.50 

Kerangka Analisis Regresi Pada Variabel Y1 

Sumber: Analisis Penyusun, 2015 

 

1. Tabel Model Summary 

Melalui tabel model summary dapat diketahui nilai koefisien korelasi dan 

koefisien determinasi seperti yang terlihat hasil analisis dibawah ini. 

 

 Nilai R menunjukkan koefisien korelasi yaitu sebesar 0,16. Nilai 

tersebut menunjukkan bahwa sosial budaya Islami dianggap 

memiliki ketepatan yang rendah dalam memprediksikan pola 

permukiman. 

 Nilai R2 menunjukkan nilai koefisien determinasi yaitu sebesar 

2,6%. Prosentase tersebut menunjukkan bahwa sosial budaya 

Islami memiliki pengaruh sebesar 2,6% terhadap pola permukiman. 

Sedangkan 97,4% sebih besar dipengaruhi oleh variabel lainnya.  

Model Summary

.160a .026 -.026 1.122

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), X5, X4, X3, X1, X2a. 
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2. Tabel ANOVA 

Tabel ANOVA dipergunakan untuk menentukan taraf signifikansi dalam 

analisis regresi dengan menggunakan uji F maupun uji nilai Signifikansi 

(Sig.) 

 

 Berdasarkan hasil perhitungan terhadap nilai Ftabel maka diperoleh 

nilai sebesar 2,32 dan nilai Fhitung sebesar 0,496. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa Fhitung < Ftabel . untuk itu dapat disimpulkan 

bahwa  variasi fungsi sosial budaya Islami tidak dapat memprediksi 

variasi nilai pada pola permukiman 

 Sedangkan nilai signifikansi (Sig.) dapat diketahui sebesar 0,778. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sig. > α dengan nilai α 

sebesar 0,05 yang berarti H0 diterima. Hal tersebut dimaknai bahwa 

tidak terdapat hubungan bermakna antara variabel sosial budaya 

Islami terhadap pola permukiman.   

3. Tabel Coefficient 

Melalui tabel coefficient dapat diketahui persamaan regresi serta dapat 

dilakukan hipotesis terkait pengaruh masing variabel pada sosial budaya 

Islami terhadap pola permukiman. 

ANOVAb

3.123 5 .625 .496 .778a

118.267 94 1.258

121.390 99

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predic tors:  (Constant), X5, X4, X3, X1, X2a. 

Dependent Variable: Y1b. 
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 Pada variabel hubungan sosial masyarakat (X1)  memiliki koefisien 

regresi -0,004. Nilai tersebut menunjukkan adanya hubungan 

negatif antara hubungan sosial masyarakat dengan pola 

permukiman (Y1) 

 Pada variabel lingkungan bertetangga (X2) memiliki koefisien 

regresi sebesar 0.012. Nilai tersebut menunjukkan adanya 

hubungan positif antara kondisi lingkungan bertetangga  dengan 

pola permukiman (Y1) 

 Pada variabel keluarga (X3) memiliki koefisien regresi sebesar -

0,046. Nilai tersebut menunjukkan adanya hubungan negative 

antara variabel keluarga (X3) dengan variabel pola permukiman (Y1)  

 Pada variabel individu (X4) memiliki koefisien regresi sebesar 0,143. 

Nilai tersebut menunjukkan adanya hubungan positif variabel 

keluarga (X4) dengan variabel pola permukiman (Y1) 

 Pada variabel unsur kebudayaan (X5) memiliki koefisien regresi 

sebesar -0,46. Nilai tersebut menunjukkan adanya hubungan 

negative antara variabel unsur kebudayaan dengan pola 

permukiman (Y1) 

Coefficientsa

9.732 1.905 5.110 .000

-.004 .088 -.005 -.043 .966

.012 .087 .018 .138 .891

-.046 .085 -.058 -.539 .591

.143 .189 .103 .753 .453

-.046 .047 -.109 -.984 .328

(Constant)

X1

X2

X3

X4

X5

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeffic ients

Beta

Standardized

Coeffic ients

t Sig.

Dependent Variable: Y1a. 
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Dari hasil interpretasi tersebut, hubungan antar variabel cukup 

bervariatif. Hal tersebut ditunjukkan adanya nilai positif dan negatif. 

Apabila suatu variabel independen (X) memiliki hubungan positif 

dengan variabel dependen (Y1) maka semakin tinggi nilai tersebut 

semakin tinggi pula nila kedua variabel tersebut. Dengan demikian 

maka diperoleh persamaan    Y1 = 9,732 – 0,004 X1 + 0,012 X2 – 0,046 

X3 + 0,143 X4 – 0,046 X5 + ε 

 Untuk melihat pengaruh masing – masing variabel sosial budaya (X) 

terhadap pola permukiman (Y1) tabel berikut.  

 

TABEL V.10 

Uji Parsial variabel X terhadap Y1 

 

Variabel 
Nilai t Nilai Sig. 

Kesimpulan 
thitung ttabel Sig. α 

Hubungan sosial 

masyarakat (Xi) 
-0,043 < 1,984 0,966 > 0,05 

Ho 

diterima 

Pengaruh variabel X1 terhadap 

Y1 tidak signifikan 

Lingkungan 

bertetangga (X2) 
0,138 < 1,984 0,891 > 0,05 

Ho 

diterima 

Pengaruh variabel X2 terhadap 

Y1 tidak signifikan 

Keluarga (X3) -0,539 < 1,984 0,591 > 0,05 
Ho 

diterima 

Pengaruh variabel X3 terhadap 

Y1 tidak signifikan 

Individu (X4) 0,753 < 1,984 0,453 > 0,05 
Ho 

diterima 

Pengaruh variabel X4 terhadap 

Y1 tidak signifikan 

Unsur kebudayaan 

(X5) 
-0,984 < 1,984 0,328 > 0,05 

Ho 

diterima 

Pengaruh variabel X5 terhadap 

Y1 tidak signifikan 

Sumber: Analisis Penyusun, 2015 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak 

ditemukan adanya pengaruh pada variabel X1, X2, X 3, X 4, dan X 5 

terhadap variabel Y1  secara parsial. 
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B. Analisis Pengaruh Sosial Budaya Islami (X) terhadap Sirkulasi Kawasan 

(Y2)      

Analisis ini akan menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen secara parsial. Variabel independen yang dimaksud adalah sosial 

budaya islami (X) sedangkan variabel dependen yang dimaksud adalah 

sirkulasi kawasan (Y2). Gambar dibawah ini menunjukkan analisis pengaruh 

secara pada variabel Y2 

      

 

GAMBAR 5.51 

Kerangka Analisis Regresi Pada Variabel Y2 

Sumber: Analisis Penyusun, 2015 

 

1. Tabel Model Summary 

Melalui tabel model summary dapat diketahui nilai koefisien korelasi dan 

koefisien determinasi seperti yang terlihat hasil analisis dibawah ini. 

 

Model Summary

.435a .189 .146 1.579

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), X5, X4, X3, X1, X2a. 
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 Nilai R (koefisien korelasi) yaitu sebesar 0,435. Nilai tersebut 

menunjukkan bahwa sosial budaya Islami dianggap memiliki 

ketepatan yang cukup Nilai R2 menunjukkan nilai koefisien 

determinasi yaitu sebesar 18,9%. Prosentase tersebut 

menunjukkan bahwa sosial budaya Islami memiliki pengaruh 

sebesar 18,9% terhadap sirkulasi kawasan. Sedangkan 81,1% 

sebih besar dipengaruhi oleh variabel lainnya.  

 

2. Tabel ANOVA 

Tabel ANOVA dipergunakan untuk menentukan taraf signifikansi dalam 

analisis regresi dengan menggunakan uji F maupun uji nilai Signifikansi 

(Sig.) 

 

 Berdasarkan hasil perhitungan terhadap nilai Ftabel maka diperoleh 

nilai sebesar 2,32 dan nilai Fhitung sebesar 4,329. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa Fhitung > Ftabel . Untuk itu dapat disimpulkan 

bahwa  variasi fungsi sosial budaya Islami dapat memprediksi 

variasi nilai pada sirkulasi kawasan. 

 Sedangkan nilai signifikansi (Sig.) dapat diketahui sebesar 0,001. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sig. < α dengan nilai α 

sebesar 0,05 yang berarti H0 ditolak. Hal tersebut dimaknai bahwa 

ANOVAb

54.758 5 10.952 4.392 .001a

234.402 94 2.494

289.160 99

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predic tors:  (Constant), X5, X4, X3, X1, X2a. 

Dependent Variable: Y2b. 
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terdapat hubungan bermakna antara variabel sosial budaya Islami 

dengan sirkulasi kawasan.    

4. Tabel Coefficient 

Melalui tabel coefficient dapat diketahui persamaan regresi serta dapat 

dilakukan hipotesis terkait pengaruh masing variabel pada sosial budaya 

Islami terhadap sirkulasi kawasan. 

 

 Pada variabel hubungan sosial masyarakat (X1)  memiliki koefisien 

regresi 0,043. Nilai tersebut menunjukkan adanya hubungan positif 

antara hubungan sosial masyarakat dengan sirkulasi kawasan (Y2) 

 Pada variabel lingkungan bertetangga (X2) memiliki koefisien regresi 

sebesar 0.114. Nilai tersebut menunjukkan adanya hubungan positif 

antara kondisi lingkungan bertetangga  dengan sirkulasi kawasan  

 Pada variabel keluarga (X3) memiliki koefisien regresi sebesar 

0,174. Nilai tersebut menunjukkan adanya hubungan positif antara 

variabel keluarga (X3) dengan variabel sirkulasi kawasan (Y3)  

 Pada variabel individu (X4) memiliki koefisien regresi sebesar -

0,489. Nilai tersebut menunjukkan adanya hubungan negative 

variabel keluarga (X4) dengan variabel sirkulasi kawasan (Y2) 

Coefficientsa

18.509 2.681 6.903 .000

.043 .124 .040 .348 .728

.114 .122 .112 .934 .353

.174 .119 .143 1.460 .148

-.489 .266 -.229 -1.834 .070

.210 .066 .321 3.179 .002

(Constant)

X1

X2

X3

X4

X5

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeffic ients

Beta

Standardized

Coeffic ients

t Sig.

Dependent Variable: Y2a. 
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 Pada variabel unsur kebudayaan (X5) memiliki koefisien regresi 

sebesar 0,21. Nilai tersebut menunjukkan adanya hubungan positif 

antara variabel unsur kebudayaan dengan sirkulasi kawasan (Y2) 

 Dari hasil interpretasi tersebut, hubungan antar variabel cukup 

bervariatif. Hal tersebut ditunjukkan adanya nilai positif dan negatif. 

Apabila suatu variabel independen (X) memiliki hubungan positif 

dengan variabel dependen (Y) maka semakin tinggi nilai tersebut 

semakin tinggi pula nila kedua variabel tersebut. Dengan demikian 

maka diperoleh persamaan  regresi  Y2 = 18,509 + 0,043 X1 + 0,114 X2 

+ 0,174 X3 – 0,489 X4 + 0,210 X5 + ε. Untuk melihat pengaruh masing – 

masing variabel sosial budaya (X) terhadap sirkulasi kawasan (Y2) tabel 

pada halaman selanjutnya merupakan hasil pengujian secara parsial.  

 

TABEL V.11 

Uji Parsial variabel X terhadap Y2 

Variabel 
Nilai t Nilai Sig. 

Kesimpulan 
thitung ttabel Sig. α 

Hubungan sosial 

masyarakat (Xi) 
0,348 < 1,984 0,728 > 0,05 

Ho 

diterima 

Pengaruh variabel X1 terhadap 

Y2 tidak signifikan 

Lingkungan 

bertetangga (X2) 
0,934 < 1,984 0,353 > 0,05 

Ho 

diterima 

Pengaruh variabel X2 terhadap 

Y2 tidak signifikan 

Keluarga (X3) 1,460 < 1,984 0,148 > 0,05 
Ho 

diterima 

Pengaruh variabel X3 terhadap 

Y2 tidak signifikan 

Individu (X4) -1,834 < 1,984 0,07 > 0,05 
Ho 

diterima 

Pengaruh variabel X4 terhadap 

Y2 tidak signifikan 

Unsur kebudayaan 

(X5) 
3,179 > 1,984 0,002 < 0,05 

Ho ditolak Pengaruh variabel X5 terhadap 

Y2  signifikan 

Sumber: Analisis Penyusun, 2015 
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Dari hasil pengujian secara parsial pengaruh sosial budaya Islami (X) 

terhadap sirkulasi kawasan (Y2) dapat ditarik kesimpulan. Terdapat 

hubungan bermakna secara parsial antara variabel X5 terhadap variabel 

Y2. Dengan kata lain ditemukan adanya pengaruh variabel sosial 

budaya secara parsial terhadap sirkulasi kawasan. Sedangkan pada 

variabel X1, X2, X3, dan X4  tidak ditemukan hubungan bermakna.  

 

C. Analisis Pengaruh Sosial Budaya Islami (X) terhadap Rumah Tinggal (Y3)    

Analisis ini akan menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen secara parsial. Variabel independen yang dimaksud adalah sosial 

budaya islami (X) sedangkan variabel dependen yang dimaksud adalah rumah 

tinggal (Y3). Gambar dibawah ini menunjukkan analisis pengaruh pada variabel 

Y3 

 

 

GAMBAR 5.52 

Kerangka Analisis Regresi Secara Parsial Pada Variabel Y3 

Sumber: Analisis Penyusun, 2015 
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1. Tabel Model Summary 

Melalui tabel model summary dapat diketahui nilai koefisien korelasi dan 

koefisien determinasi seperti yang terlihat hasil analisis dibawah ini. 

 

 Nilai R menunjukkan koefisien korelasi yaitu sebesar 0,368. Nilai 

tersebut menunjukkan bahwa sosial budaya Islami dianggap 

memiliki ketepatan yang cukup dalam memprediksikan variabel 

rumah tinggal. 

 Nilai R2 menunjukkan nilai koefisien determinasi yaitu sebesar 

13,5%. Prosentase tersebut menunjukkan bahwa sosial budaya 

Islami memiliki pengaruh sebesar 13,5% terhadap rumah tinggal. 

Sedangkan 86,5% lainnya dipengaruhi oleh variabel lainnya.  

2. Tabel ANOVA 

Tabel ANOVA dipergunakan untuk menentukan taraf signifikansi dalam 

analisis regresi dengan menggunakan uji F maupun uji nilai Signifikansi 

(Sig.) 

 

Model Summary

.368a .135 .089 1.928

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), X5, X4, X3, X1, X2a. 

ANOVAb

54.741 5 10.948 2.945 .016a

349.449 94 3.718

404.190 99

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predic tors:  (Constant), X5, X4, X3, X1, X2a. 

Dependent Variable: Y3b. 
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 Berdasarkan hasil perhitungan terhadap nilai Ftabel maka diperoleh 

nilai sebesar 2,32 dan nilai Fhitung sebesar 2,945. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa Fhitung > Ftabel . Untuk itu dapat disimpulkan 

bahwa  variasi fungsi sosial budaya Islami dianggap dapat 

memprediksi variasi nilai pada variabel rumah tinggal. 

 Sedangkan nilai signifikansi (Sig.) dapat diketahui sebesar 0,016. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sig. < α dengan nilai α 

sebesar 0,05 yang berarti H0 ditolak. Hal tersebut dimaknai bahwa 

terdapat hubungan bermakna antara variabel sosial budaya Islami 

dengan rumah tinggal.   

  
3. Tabel Coefficient 

Melalui tabel coefficient dapat diketahui persamaan regresi serta dapat 

dilakukan hipotesis terkait pengaruh masing variabel pada sosial budaya 

Islami terhadap rumah tinggal. 

 

 Pada variabel hubungan sosial masyarakat (X1)  memiliki koefisien 

regresi 0,088. Nilai tersebut menunjukkan adanya hubungan positif 

antara hubungan sosial masyarakat dengan rumah tinggal (Y3) 

Coefficientsa

20.742 3.274 6.335 .000

.088 .151 .069 .579 .564

.134 .149 .112 .903 .369

-.130 .146 -.090 -.896 .372

.651 .325 .259 2.002 .048

-.047 .080 -.060 -.580 .563

(Constant)

X1

X2

X3

X4

X5

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeffic ients

Beta

Standardized

Coeffic ients

t Sig.

Dependent Variable: Y3a. 
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 Pada variabel lingkungan bertetangga (X2) memiliki koefisien regresi 

sebesar 0.134. Nilai tersebut menunjukkan adanya hubungan positif 

antara kondisi lingkungan bertetangga  dengan rumah tinggal (Y3) 

 Pada variabel keluarga (X3) memiliki koefisien regresi sebesar - 

0,130. Nilai tersebut menunjukkan adanya hubungan negatif antara 

variabel keluarga (X3) dengan variabel rumah tinggal (Y3) 

 Pada variabel individu (X4) memiliki koefisien regresi sebesar 0,651. 

Nilai tersebut menunjukkan adanya hubungan positif variabel 

keluarga (X4) dengan variabel rumah tinggal (Y3) 

 Pada variabel unsur kebudayaan (X5) memiliki koefisien regresi 

sebesar -0,047 Nilai tersebut menunjukkan adanya hubungan 

negatif antara variabel unsur kebudayaan dengan rumah tinggal  

 Dari hasil interpretasi tersebut, hubungan antar variabel cukup 

bervariatif. Hal tersebut ditunjukkan adanya nilai positif dan negatif. 

Apabila suatu variabel independen (X) memiliki hubungan positif 

dengan variabel dependen (Y) maka semakin tinggi nilai tersebut 

semakin tinggi pula nila kedua variabel tersebut. Dengan demikian 

maka diperoleh persamaan  regresi  Y3 = 20,742 + 0,088 X1 + 0,134 X2 

– 0,130 X3 + 0,651 X4 – 0,047 X5 + ε  

Untuk melihat pengaruh masing – masing variabel sosial budaya (X) 

terhadap rumah tinggal (Y3) tabel pada halaman selanjutnya 

merupakan hasil pengujian secara parsial.  
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TABEL V.12 

Uji Parsial variabel X terhadap Y3 

Variabel 
Nilai t Nilai Sig. 

Kesimpulan 
thitung ttabel Sig. α 

Hubungan sosial 

masyarakat (Xi) 
0,579 < 1,984 0,564 > 0,05 

Ho 

diterima 

Pengaruh variabel X1 terhadap 

Y3 tidak signifikan 

Lingkungan 

bertetangga (X2) 
0,903 < 1,984 

0,569 

 > 0,05 
Ho 

diterima 

Pengaruh variabel X2 terhadap 

Y3 tidak signifikan 

Keluarga (X3) -0,896 < 1,984 0,372 > 0,05 
Ho 

diterima 

Pengaruh variabel X3 terhadap 

Y3 tidak signifikan 

Individu (X4) 2,002 < 1,984 0,048 < 0,05 
Ho ditolak Pengaruh variabel X4 terhadap 

Y3 signifikan 

Unsur kebudayaan 

(X5) 
-0,580 > 1,984 0,563 > 0,05 

Ho 

diterima 

Pengaruh variabel X5 terhadap 

Y3  tidak signifikan 

Sumber: Analisis Penyusun, 2015 

 

Dari hasil pengujian secara parsial pengaruh sosial budaya Islami (X) 

terhadap rumah tinggal (Y3) dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat  

hubungan bermakna secara parsial antara variabel X4 terhadap variabel 

Y3. Dengan kata lain ditemukan adanya pengaruh variabel sosial 

budaya Islami secara parsial terhadap kondisi rumah tinggal. 

Sedangkan pada variabel X1, X2, X3, dan X5  tidak ditemukan hubungan 

bermakna.  

                                                                                                                                                                                                                                                                      

D. Analisis Pengaruh Sosial Budaya Islami terhadap Ruang Terbuka Publik 

(Y4)             

Analisis ini akan menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen secara parsial. Variabel independen yang dimaksud adalah sosial 
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budaya islami (X) sedangkan variabel dependen yang dimaksud adalah  ruang 

terbuka publik (Y4). Gambar dibawah ini menunjukkan analisis pengaruh secara 

parsial pada variabel Y4 

 

 

GAMBAR 5.53 

Kerangka Analisis Regresi Pada Variabel Y4 

Sumber: Analisis Penyusun, 2015 

 

1. Tabel Model Summary 

Melalui tabel model summary dapat diketahui nilai koefisien korelasi dan 

koefisien determinasi seperti yang terlihat hasil analisis dibawah ini. 

 

 Nilai R menunjukkan koefisien korelasi yaitu sebesar 0,367. Nilai 

tersebut menunjukkan bahwa sosial budaya Islami dianggap 

memiliki ketepatan yang cukup dalam memprediksikan variabel 

ruang terbuka publik. 

Model Summary

.367a .135 .089 .741

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), X5, X4, X3, X1, X2a. 
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 Nilai R2 menunjukkan nilai koefisien determinasi yaitu sebesar 

13,5%. Prosentase tersebut menunjukkan bahwa sosial budaya 

Islami memiliki pengaruh sebesar 13,5% terhadap ruang terbuka 

publik. Sedangkan 86,5% lainnya dipengaruhi oleh variabel lainnya.  

2. Tabel ANOVA 

Tabel ANOVA dipergunakan untuk menentukan taraf signifikansi dalam 

analisis regresi dengan menggunakan uji F maupun uji nilai Signifikansi 

(Sig.) 

 

 Berdasarkan hasil perhitungan terhadap nilai Ftabel maka diperoleh 

nilai sebesar 2,32 dan nilai Fhitung sebesar 2,924. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa Fhitung > Ftabel . Untuk itu dapat disimpulkan 

bahwa  variasi fungsi sosial budaya Islami dianggap dapat 

memprediksi variasi nilai pada variabel ruang terbuka publik. 

 Sedangkan nilai signifikansi (Sig.) dapat diketahui sebesar 0,017. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sig. < α dengan nilai α 

sebesar 0,05 yang berarti H0 ditolak. Hal tersebut dimaknai bahwa 

terdapat hubungan bermakna antara variabel sosial budaya Islami 

dengan ruang  terbuka publik. 

 

ANOVAb

8.036 5 1.607 2.928 .017a

51.604 94 .549

59.640 99

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predic tors:  (Constant), X5, X4, X3, X1, X2a. 

Dependent Variable: Y4b. 
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3. Tabel Coefficient 

Melalui tabel coefficient dapat diketahui persamaan regresi serta dapat 

dilakukan hipotesis terkait pengaruh masing variabel pada sosial budaya 

Islami terhadap ruang terbuka publik. 

 

 Pada variabel hubungan sosial masyarakat (X1)  memiliki koefisien 

regresi – 0,141. Nilai tersebut menunjukkan adanya hubungan 

negatif antara hubungan sosial masyarakat dengan ruang terbuka 

publik (Y4) 

 Pada variabel lingkungan bertetangga (X2) memiliki koefisien regresi 

sebesar – 0,049. Nilai tersebut menunjukkan adanya hubungan 

negatif antara kondisi lingkungan bertetangga  dan ruang terbuka 

publik (Y4) 

 Pada variabel keluarga (X3) memiliki koefisien regresi sebesar 

0,068. Nilai tersebut menunjukkan adanya hubungan positif antara 

variabel keluarga (X3) dengan ruang terbuka publik (Y4) 

 Pada variabel individu (X4) memiliki koefisien regresi sebesar 0,105. 

Nilai tersebut menunjukkan adanya hubungan positif variabel 

keluarga (X4) dengan ruang terbuka publik (Y4) 

Coefficientsa

6.929 1.258 5.508 .000

-.141 .058 -.290 -2.424 .017

-.049 .057 -.107 -.865 .389

.068 .056 .122 1.208 .230

.105 .125 .109 .843 .401

-.052 .031 -.177 -1.695 .093

(Constant)

X1

X2

X3

X4

X5

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeffic ients

Beta

Standardized

Coeffic ients

t Sig.

Dependent Variable: Y4a. 
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 Pada variabel unsur kebudayaan (X5) memiliki koefisien regresi 

sebesar -0,052 Nilai tersebut menunjukkan adanya hubungan 

negatif antara variabel unsur kebudayaan dengan ruang terbuka 

publik (Y4) 

Apabila suatu variabel independen (X) memiliki hubungan positif 

dengan variabel dependen (Y) maka semakin tinggi nilai tersebut 

semakin tinggi pula nila kedua variabel tersebut. Dengan demikian 

maka diperoleh persamaan  regresi  Y4 = 6,929 – 0,141 X1 – 0,049 X2 + 

0,068 X3 + 0,105 X4 – 0,052 X5 + ε 

 

TABEL V.13 

Uji Parsial variabel X terhadap Y4 

Variabel 

Nilai t Nilai Sig. 

Kesimpulan 

thitung ttabel Sig. α 

Hubungan sosial 

masyarakat (Xi) 
-2,424 < 1,984 0,017 < 0,05 

Ho ditolak Pengaruh variabel X1 terhadap 

Y4 signifikan 

Lingkungan 

bertetangga (X2) 
-0,865 < 1,984 0,389 > 0,05 

Ho 

diterima 

Pengaruh variabel X2 terhadap 

Y4 tidak signifikan 

Keluarga (X3) 1,208 < 1,984 0,230 > 0,05 
Ho 

diterima 

Pengaruh variabel X3 terhadap 

Y4 tidak signifikan 

Individu (X4) 0,843 < 1,984 0,401 > 0,05 
Ho 

diterima 

Pengaruh variabel X4 terhadap 

Y4 tidak signifikan 

Unsur kebudayaan 

(X5) 
-1,695 < 1,984 0,093 > 0,05 

Ho 

diterima 

Pengaruh variabel X5 terhadap 

Y4  tidak signifikan 

Sumber: Analisis Penyusun, 2015 

 

Tabel pada halaman sebelumnya menunjukkan kesimpulan bahwa 

terdapat hubungan yang bermakna secara parsial antara variabel X1 
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dengan variabel Y4. Dengan kata lain, hubungan sosial masyarakat (X1) 

dinyatakan dapat mempengaruhi ruang terbuka publik (Y4). Sedangakan 

pada variabel  X2, X3, X4 dan X5 dinyatakan tidak signifikan terhadap 

variabel Y4. 

                                                                                                                                                                                                                                                                

E. Analisis Pengaruh Sosial Budaya Islami (X) terhadap Masjid (Y5)      

Analisis ini akan menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen. Variabel independen yang dimaksud adalah sosial budaya islami (X) 

sedangkan variabel dependen yang dimaksud adalah  keberadaan masjid (Y5). 

Gambar dibawah ini menunjukkan kerangka analisis pengaruh pada variabel X  

dan variabel Y5   

 

 

 
GAMBAR 5.54 

Kerangka Analisis Regresi Pada Variabel Y5 

Sumber: Analisis Penyusun, 2015 

 

Analisis regresi pada variabel Y5 yaitu keberadaan masjid, dilakukan 

dengan memanfaatkan beberapa tools, yaitu tabel model summary yang, 

tabel ANOVA yang digunakan untuk menentukan taraf signifikansi atau 
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linieritas dari regresi. Kriterianya dapat ditentukan berdasarkan uji F atau uji 

nilai Signifikansi (Sig.), serta uji t melalui tabel coefficients. 

 
1. Tabel Model Summary 

Melalui tabel model summary dapat diketahui nilai koefisien korelasi dan 

koefisien determinasi seperti yang terlihat hasil analisis dibawah ini. 

 

 Nilai R menunjukkan koefisien korelasi yaitu sebesar 0,290. Nilai 

tersebut menunjukkan bahwa sosial budaya Islami dianggap 

memiliki ketepatan yang rendah dalam memprediksikan 

keberadaan masjid 

 Nilai R2 menunjukkan nilai koefisien determinasi yaitu sebesar 

8,4%. Prosentase tersebut menunjukkan bahwa sosial budaya 

Islami memiliki pengaruh sebesar 8,4% terhadap keberadaan 

masjid. Sedangkan 91,6% lainnya dipengaruhi oleh variabel lainnya 

diluar penelitian ini.  

 
2. Tabel ANOVA 

Tabel ANOVA dipergunakan untuk menentukan taraf signifikansi dalam 

analisis regresi dengan menggunakan uji F maupun uji nilai Signifikansi 

(Sig.)  

Model Summary

.290a .084 .036 1.446

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), X5, X4, X3, X1, X2a. 
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 Berdasarkan hasil perhitungan terhadap nilai Ftabel maka diperoleh 

nilai sebesar 2,32 dan nilai Fhitung sebesar 1,731. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa Fhitung < Ftabel . Untuk itu dapat disimpulkan 

bahwa  variasi fungsi sosial budaya Islami dianggap tidak dapat 

memprediksi variasi nilai pada keberadaan masjid. 

 Sedangkan nilai signifikansi (Sig.) dapat diketahui sebesar 0,135. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sig. > α dengan nilai α 

sebesar 0,05 yang berarti H0 diterima. Hal tersebut dimaknai bahwa 

terdapat hubungan bermakna antara variabel sosial budaya Islami 

dengan keberadaan masjid. 

 
3. Tabel Coefficient 

Melalui tabel coefficient dapat diketahui persamaan regresi serta dapat 

dilakukan hipotesis terkait pengaruh masing variabel pada sosial budaya 

Islami terhadap keberadaan masjid. 

 

ANOVAb

18.104 5 3.621 1.731 .135a

196.646 94 2.092

214.750 99

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predic tors:  (Constant), X5, X4, X3, X1, X2a. 

Dependent Variable: Y5b. 

Coefficientsa

21.419 2.456 8.721 .000

-.193 .114 -.210 -1.702 .092

.134 .112 .153 1.199 .233

.051 .109 .049 .468 .641

-.339 .244 -.184 -1.387 .169

.006 .060 .012 .107 .915

(Constant)

X1

X2

X3

X4

X5

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeffic ients

Beta

Standardized

Coeffic ients

t Sig.

Dependent Variable: Y5a. 
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 Pada variabel hubungan sosial masyarakat (X1)  memiliki koefisien 

regresi – 0,193. Nilai tersebut menunjukkan adanya hubungan 

negatif antara hubungan sosial masyarakat dengan keberadaan 

masjid (Y5) 

 Pada variabel lingkungan bertetangga (X2) memiliki koefisien regresi 

sebesar  0,134. Nilai tersebut menunjukkan adanya hubungan 

positif antara kondisi lingkungan bertetangga  dan keberadaan 

masjid (Y5) 

 Pada variabel keluarga (X3) memiliki koefisien regresi sebesar 

0,051. Nilai tersebut menunjukkan adanya hubungan positif antara 

variabel keluarga (X3) dengan keberadaan masjid (Y5) 

 Pada variabel individu (X4) memiliki koefisien regresi sebesar - 

0,339. Nilai tersebut menunjukkan adanya hubungan negatif 

variabel keluarga (X4) dengan keberadaan masjid (Y5) 

 Pada variabel unsur kebudayaan (X5) memiliki koefisien regresi 

sebesar 0,006 Nilai tersebut menunjukkan adanya hubungan positif 

antara variabel unsur kebudayaan dengan keberadaan masjid (Y5) 

Apabila suatu variabel independen (X) memiliki hubungan positif 

dengan variabel dependen (Y) maka semakin tinggi nilai tersebut 

semakin tinggi pula nila kedua variabel tersebut. Dengan demikian 

maka diperoleh persamaan  regresi  Y5  = 21,419 – 0,193 X1 + 0,134 X2 

+ 0,051 X3 – 0,339 X4 + 0,006 X5 + ε. Untuk melihat pengaruh masing – 

masing variabel tabel berikut ini merupakan hasil pengujian secara 

parsial.  
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TABEL V.14 

Uji Parsial variabel X terhadap Y5 

Variabel 
Nilai t Nilai Sig. 

Kesimpulan 
thitung ttabel Sig. α 

Hubungan sosial 

masyarakat (Xi) 
-1,702 < 1,984 0,092 > 0,05 

Ho 

diterima 

Pengaruh variabel X1 terhadap 

Y5 tidak signifikan 

Lingkungan 

bertetangga (X2) 
1,199 < 1,984 0,233 > 0,05 

Ho 

diterima 

Pengaruh variabel X2 terhadap 

Y5 tidak signifikan 

Keluarga (X3) 0,468 < 1,984 0,641 > 0,05 
Ho 

diterima 

Pengaruh variabel X3 terhadap 

Y5 tidak signifikan 

Individu (X4) -1,387 < 1,984 0,169 > 0,05 
Ho 

diterima 

Pengaruh variabel X4 terhadap 

Y5 tidak signifikan 

Unsur kebudayaan 

(X5) 
0,012 < 1,984 0,915 > 0,05 

Ho 

diterima 

Pengaruh variabel X5 terhadap 

Y5  tidak signifikan 

Sumber: Analisis Penyusun, 2015 

 

Melalui hasil analisis yang diperoleh pada tabel diatas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa tidak terdapat hubungan bermakna secara parsial 

antara variabel X1, X2, X3, X4, dan X5 terhadap variabel Y5. Dengan kata 

lain dapat dinyatakan bahwa tidak ditemukan adanya pengaruh antara 

kedua variabel tersebut. 

F. Analisis Pengaruh Sosial Budaya Islami (X) terhadap Prinsip 

Hablumminallah (Y6)             

Analisis ini akan menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen. Variabel independen yang dimaksud adalah sosial budaya islami (X) 

sedangkan variabel dependen yang dimaksud adalah  prinsip hablumminallah 

(Y6). Gambar pada halaman selanjutnya menunjukkan kerangka analisis 

pengaruh pada variabel X  dan variabel Y6   
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GAMBAR 5.55 

Kerangka Analisis Regresi Pada Variabel Y6 

Sumber: Analisis Penyusun, 2015 

 

Analisis ini akan menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen. Variabel independen yang dimaksud adalah sosial budaya islami (X) 

sedangkan variabel dependen yang dimaksud adalah  prinsip hablumminallah 

(Y6). Gambar dibawah ini menunjukkan kerangka analisis pengaruh pada 

variabel X  dan variabel Y6   

1. Tabel Model Summary 

Melalui tabel model summary dapat diketahui nilai koefisien korelasi dan 

koefisien determinasi seperti yang terlihat hasil analisis dibawah ini. 

 

 Nilai R menunjukkan koefisien korelasi yaitu sebesar 0,471. Nilai 

tersebut menunjukkan bahwa sosial budaya Islami dianggap 

Model Summary

.471a .221 .180 1.363

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), X5, X4, X3, X1, X2a. 
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memiliki ketepatan yang rendah dalam memprediksikan prinsip 

hablumminallah 

 Nilai R2 menunjukkan nilai koefisien determinasi yaitu sebesar 

22,1%. ibuProsentase tersebut menunjukkan bahwa sosial budaya 

Islami memiliki pengaruh sebesar 22,1% terhadap prinsip 

hablumminallah. Sedangkan 77,9% lainnya dipengaruhi oleh 

variabel lainnya.  

2. Tabel ANOVA 

Tabel ANOVA dipergunakan untuk menentukan taraf signifikansi dalam 

analisis regresi dengan menggunakan uji F maupun uji nilai Signifikansi 

(Sig.)  

 

 Berdasarkan hasil perhitungan terhadap nilai Ftabel maka diperoleh 

nilai sebesar 2,32 dan nilai Fhitung sebesar 5,347. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa Fhitung > Ftabel . Untuk itu dapat disimpulkan 

bahwa  variasi fungsi sosial budaya Islami dianggap dapat 

memprediksi variasi nilai pada prinsip hablumminallah. 

 Sedangkan nilai signifikansi (Sig.) dapat diketahui sebesar 0,000. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sig. < α dengan nilai α 

sebesar 0,05 yang berarti H0 ditolak. Hal tersebut dimaknai bahwa 

ANOVAb

49.701 5 9.940 5.347 .000a

174.739 94 1.859

224.440 99

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predic tors:  (Constant), X5, X4, X3, X1, X2a. 

Dependent Variable: Y6b. 
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terdapat hubungan bermakna antara variabel sosial budaya Islami 

dengan prinsip hablumminallah. 

3. Tabel Coefficient 

Melalui tabel coefficient dapat diketahui persamaan regresi serta dapat 

dilakukan hipotesis terkait pengaruh masing variabel pada sosial budaya 

Islami terhadap prinsip hablumminallah 

 

 Pada variabel hubungan sosial masyarakat (X1)  memiliki koefisien 

regresi – 0,082. Nilai tersebut menunjukkan adanya hubungan 

negatif antara hubungan sosial masyarakat dengan prinsip 

hablumminallah  

 Pada variabel lingkungan bertetangga (X2) memiliki koefisien regresi 

sebesar  0,388. Nilai tersebut menunjukkan adanya hubungan 

positif antara kondisi lingkungan bertetangga  dan prinsip 

hablumminallah  

 Pada variabel keluarga (X3) memiliki koefisien regresi sebesar 0,02. 

Nilai tersebut menunjukkan adanya hubungan positif antara variabel 

keluarga (X3) dengan prinsip hablumminallah (Y6) 

Coefficientsa

12.773 2.315 5.517 .000

-.082 .107 -.087 -.770 .443

.388 .105 .432 3.682 .000

.020 .103 .018 .191 .849

.196 .230 .104 .851 .397

-.165 .057 -.287 -2.904 .005

(Constant)

X1

X2

X3

X4

X5

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeffic ients

Beta

Standardized

Coeffic ients

t Sig.

Dependent Variable: Y6a. 
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 Pada variabel individu (X4) memiliki koefisien regresi sebesar  

0,196. Nilai tersebut menunjukkan adanya hubungan positif variabel 

keluarga (X4) dengan prinsip hablumminallah (Y6) 

 Pada variabel unsur kebudayaan (X5) memiliki koefisien regresi 

sebesar - 0,165 Nilai tersebut menunjukkan adanya hubungan 

negative antara variabel unsur kebudayaan dengan prinsip 

hablumminallah (Y6) 

Dengan demikian maka diperoleh persamaan  regresi  Y6 = 12,773 – 

0,082 X1 + 0,388 X2 + 0,020 X3 + 0,196 X4 – 0,165 X5 + ε. Untuk melihat 

pengaruh masing – masing variabel, tabel berikut ini merupakan hasil 

pengujian secara parsial.  

 

TABEL V.15 

Uji Parsial variabel X terhadap Y6 

Variabel 
Nilai t Nilai Sig. 

Kesimpulan 
thitung ttabel Sig. α 

Hubungan sosial 

masyarakat (Xi) 
- 0,770 < 1,984 0,443 > 0,05 

Ho 

diterima 

Pengaruh variabel X1 terhadap 

Y6 tidak signifikan 

Lingkungan 

bertetangga (X2) 
3,682 > 1,984 0,000 < 0,05 

Ho ditolak Pengaruh variabel X2 terhadap 

Y6 signifikan 

Keluarga (X3) 0,191 < 1,984 0,849 > 0,05 
Ho 

diterima 

Pengaruh variabel X3 terhadap 

Y6 tidak signifikan 

Individu (X4) 0,851 < 1,984 0,397 > 0,05 
Ho 

diterima 

Pengaruh variabel X4 terhadap 

Y6 tidak signifikan 

Unsur kebudayaan 

(X5) 
- 2,902 > 1,984 0,005 < 0,05 

Ho ditolak Pengaruh variabel X5 terhadap 

Y6  signifikan 

Sumber: Analisis Penyusun, 2015 
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Berdasarkan hasil analisis dapat dinyatakan bahwa terdapat hubungan 

bermakna antara X2 dan X5 dengan variabel Y6. Dengan kata lain dapat 

dinyatakan bahwa variabel lingkungan bertetangga secara parsial 

berpengaruh dengan prinsip hablumminallah.  Sedangkan variabel X1, 

X3 dan X4 tidak ditemukan adanya hubungan bermakna dengan variabel 

Y6. Untuk itu tidak ditemukan adanya pengaruh hubungan sosial 

masyarakat, keluarga, dan individu terhadap prinsip hablumminallah, 

                                                                                                                                                                                                                                                          

G. Analisis Pengaruh Sosial Budaya Islami (X) terhadap Prinsip 

Hablumminannas  (Y7)           

Analisis ini akan menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen secara parsial. Variabel independen yang dimaksud adalah sosial 

budaya islami sedangkan variabel dependen yang dimaksud adalah  prinsip 

hablumminannas. Gambar dibawah ini menunjukkan analisis pengaruh secara 

parsial pada variabel Y7 

                              

 
   

   GAMBAR 5.56 

Kerangka Analisis Regresi Pada Variabel Y7 

Sumber: Analisis Penyusun, 2015 
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1. Tabel Model Summary 

Melalui tabel model summary dapat diketahui nilai koefisien korelasi dan 

koefisien determinasi seperti yang terlihat hasil analisis dibawah ini. 

 

 Nilai R menunjukkan koefisien korelasi yaitu sebesar 0,371. Nilai 

tersebut menunjukkan bahwa sosial budaya Islami dianggap 

memiliki ketepatan yang cukup dalam memprediksikan variabel 

prinsip hablumminannas. 

 Nilai R2 menunjukkan nilai koefisien determinasi yaitu sebesar 

13,7%. Prosentase tersebut menunjukkan bahwa sosial budaya 

Islami memiliki pengaruh sebesar 13,5% terhadap prinsip 

hablumminannas. Sedangkan 86,3% lainnya dipengaruhi oleh 

variabel lainnya.  

 

2. Tabel ANOVA 

Tabel ANOVA dipergunakan untuk menentukan taraf signifikansi dalam 

analisis regresi dengan menggunakan uji F  untuk mengetahui kemampuan 

suatu variabel dalam memprediksi variabel lainnya. Selain itu juga 

dilakukan uji nilai Signifikansi (Sig.) 

Model Summary

.371a .137 .092 1.015

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), X5, X4, X3, X1, X2a. 
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 Berdasarkan hasil perhitungan terhadap nilai Ftabel maka diperoleh 

nilai sebesar 2,32 dan nilai Fhitung sebesar 2,997. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa Fhitung > Ftabel . Untuk itu dapat disimpulkan 

bahwa  variasi fungsi sosial budaya Islami dianggap dapat 

memprediksi variasi nilai pada variabel prinsip hablumminannas. 

 Sedangkan nilai signifikansi (Sig.) dapat diketahui sebesar 0,015. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sig. < α dengan nilai α 

sebesar 0,05 yang berarti H0 ditolak. Hal tersebut dimaknai bahwa 

terdapat hubungan bermakna antara variabel sosial budaya Islami 

dengan prinsip hablumminannas. 

3. Tabel Coefficient 

Melalui tabel coefficient dapat diketahui persamaan regresi serta dapat 

dilakukan hipotesis terkait pengaruh masing variabel pada sosial budaya 

Islami terhadap prinsip hablumminannas. 

ANOVAb

15.424 5 3.085 2.997 .015a

96.766 94 1.029

112.190 99

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predic tors:  (Constant), X5, X4, X3, X1, X2a. 

Dependent Variable: Y7b. 
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 Pada variabel hubungan sosial masyarakat (X1) memiliki koefisien 

regresi  0,056. Nilai tersebut menunjukkan adanya hubungan positif 

antara hubungan sosial masyarakat dengan prinsip 

hablumminannas. 

 Pada variabel lingkungan bertetangga (X2) memiliki koefisien regresi 

sebesar  0,081.  Nilai tersebut menunjukkan adanya hubungan     

positif antara kondisi lingkungan bertetangga  dengan prinsip 

hablumminannas (Y7) 

 Pada variabel keluarga (X3) memiliki koefisien regresi sebesar - 

0,054. Nilai tersebut menunjukkan adanya hubungan negatif antara 

variabel keluarga (X3) dengan prinsip hablumminannas (Y7) 

 Pada variabel individu (X4) memiliki koefisien regresi sebesar 0,280. 

Nilai tersebut menunjukkan adanya hubungan positif variabel 

keluarga (X4) dengan prinsip hablumminannas (Y7) 

 Pada variabel unsur kebudayaan (X5) memiliki koefisien regresi 

sebesar  0,042 Nilai tersebut menunjukkan adanya hubungan positif 

antara variabel unsur kebudayaan dengan prinsip hablumminannas.  

Coefficientsa

6.740 1.723 3.912 .000

.056 .080 .084 .700 .486

.081 .078 .128 1.040 .301

-.054 .077 -.070 -.699 .487

.280 .171 .211 1.638 .105

.042 .042 .102 .984 .328

(Constant)

X1

X2

X3

X4

X5

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeffic ients

Beta

Standardized

Coeffic ients

t Sig.

Dependent Variable: Y7a. 
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Apabila suatu variabel independen (X) memiliki hubungan positif 

dengan variabel dependen (Y) maka semakin tinggi nilai tersebut 

semakin tinggi pula nila kedua variabel tersebut.  

Dengan demikian maka diperoleh persamaan  regresi  Y7 = 6,740 + 

0,056 X1 + 0,081 X2 – 0,054 X3 + 0,280 X4 + 0,042 X5 + ε 

Untuk melihat pengaruh masing – masing variabel, tabel berikut ini 

merupakan hasil pengujian secara parsial.  

 

 
TABEL V.16 

Uji Parsial Variabel X terhadap Y7 

Variabel 
Nilai t Nilai Sig. 

Kesimpulan 
thitung ttabel Sig. α 

Hubungan sosial 

masyarakat (Xi) 
0,700 < 1,984 0,486 > 0,05 

Ho ditolak Pengaruh variabel X1 terhadap 

Y7 tidak signifikan 

Lingkungan 

bertetangga (X2) 
1,040 < 1,984 0,301 > 0,05 

Ho 

diterima 

Pengaruh variabel X2 terhadap 

Y7 tidak signifikan 

Keluarga (X3) -0,699 > 1,984 0,487 > 0,05 
Ho 

diterima 

Pengaruh variabel X3 terhadap 

Y7 tidak signifikan 

Individu (X4) 1,638 < 1,984 0,105 > 0,05 
Ho 

diterima 

Pengaruh variabel X4 terhadap 

Y7 tidak signifikan 

Unsur kebudayaan 

(X5) 
0,984 > 1,984 0,328 > 0,05 

Ho 

diterima 

Pengaruh variabel X5 terhadap 

Y7  tidak signifikan 

Sumber: Analisis Penyusun, 2015 

 

Hasil analisis secara parsial terhadap pengaruh variabel sosial budaya 

Islami terhadap prinsip hablumminannas dapat diketahui bahwa 

variabel X1, X2, X3, X4 dan X5 tidak ditemukan adanya hubungan 
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bermakna dengan variabel Y7. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak 

terdapat pengaruh secara parsial antara sosial budaya Islami terhadap 

prinsip hablumminannas. 

 

H. Analisis Pengaruh Sosial Budaya Islami (X) terhadap Prinsip 

Hablumminalalamien (Y8)  

Analisis ini akan menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen secara parsial. Variabel independen yang dimaksud adalah sosial 

budaya islami (X) sedangkan variabel dependen yang dimaksud adalah  prinsip 

hablumminalalamien (Y8). Gambar dibawah ini menunjukkan analisis pengaruh 

secara parsial pada variabel Y8 

 

 

GAMBAR 5.57 

Kerangka Analisis Regresi Pada Variabel Y8 

Sumber: Analisis Penyusun, 2015         

 

1. Tabel Model Summary 

Melalui tabel model summary dapat diketahui nilai koefisien korelasi dan 

koefisien determinasi seperti yang terlihat hasil analisis dibawah ini. 
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 Nilai R menunjukkan koefisien korelasi yaitu sebesar 0,533. Nilai 

tersebut menunjukkan bahwa sosial budaya Islami dianggap 

memiliki ketepatan yang tinggi dalam memprediksikan variabel 

prinsip hablumminal’alamien. 

 Nilai R2 menunjukkan nilai koefisien determinasi yaitu sebesar 

28,4%. Prosentase tersebut menunjukkan bahwa sosial budaya 

Islami memiliki pengaruh sebesar 28,4% terhadap ruang terbuka 

publik. Sedangkan 71,6% lainnya dipengaruhi oleh variabel lainnya.  

 

2. Tabel ANOVA 

Tabel ANOVA dipergunakan untuk menentukan taraf signifikansi dalam 

analisis regresi dengan menggunakan uji F maupun uji nilai Signifikansi 

(Sig.) 

 

 Berdasarkan hasil perhitungan terhadap nilai Ftabel maka diperoleh 

nilai sebesar 2,32 dan nilai Fhitung sebesar 7,467. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa Fhitung > Ftabel . Untuk itu dapat disimpulkan 

Model Summary

.533a .284 .246 .431

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), X5, X4, X3, X1, X2a. 

ANOVAb

6.925 5 1.385 7.467 .000a

17.435 94 .185

24.360 99

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predic tors:  (Constant), X5, X4, X3, X1, X2a. 

Dependent Variable: Y8b. 
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bahwa  variasi fungsi sosial budaya Islami dianggap dapat 

memprediksi variasi nilai pada prinsip hablumminal’alamien 

 Sedangkan nilai signifikansi (Sig.) dapat diketahui sebesar 0,000. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sig. < α dengan nilai α 

sebesar 0,05 yang berarti H0 ditolak. Hal tersebut dimaknai bahwa 

terdapat hubungan bermakna antara variabel sosial budaya Islami 

dengan prinsip hablumminal’alamien. 

 

3. Tabel Coefficient 

Melalui tabel coefficient dapat diketahui persamaan regresi serta dapat 

dilakukan hipotesis terkait pengaruh masing variabel pada sosial budaya 

Islami terhadap ruang terbuka publik. 

 

 Pada variabel hubungan sosial masyarakat (X1)  memiliki koefisien 

regresi  0,067.  Nilai tersebut  menunjukkan adanya hubungan  

positif antara hubungan sosial masyarakat dengan prinsip 

hablumminal’alamien (Y8) 

 Pada variabel lingkungan bertetangga (X2) memiliki koefisien regresi 

sebesar  0,040. Nilai tersebut menunjukkan adanya hubungan 

Coefficientsa

.477 .731 .652 .516

.067 .034 .216 1.983 .050

.040 .033 .134 1.193 .236

-.030 .033 -.084 -.915 .362

.168 .073 .272 2.312 .023

.024 .018 .125 1.317 .191

(Constant)

X1

X2

X3

X4

X5

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeffic ients

Beta

Standardized

Coeffic ients

t Sig.

Dependent Variable: Y8a. 
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positif antara kondisi lingkungan bertetangga  dengan prinsip 

hablumminal’alamien (Y8) 

 Pada variabel keluarga (X3) memiliki koefisien regresi sebesar - 

0,030. Nilai tersebut menunjukkan adanya hubungan negatif antara 

variabel keluarga (X3) dengan prinsip hablumminal’alamien (Y8) 

 Pada variabel individu (X4) memiliki koefisien regresi sebesar 0,168. 

Nilai tersebut menunjukkan adanya hubungan positif variabel 

keluarga (X4) dengan prinsip hablumminal’alamien (Y8) 

 Pada variabel unsur kebudayaan (X5) memiliki koefisien regresi 

sebesar  0,024 Nilai  tersebut  menunjukkan adanya hubungan  

positifantara variabel unsur kebudayaan dengan prinsip 

hablumminal’alamien (Y8) 

Apabila suatu variabel independen (X) memiliki hubungan positif 

dengan variabel dependen (Y) maka semakin tinggi nilai tersebut 

semakin tinggi pula nila kedua variabel tersebut. Dengan demikian 

maka diperoleh persamaan  regresi Y8 = 0,477 + 0,067 X1 + 0,040 X2 – 

0,030 X3 + 0,168 X4 + 0,024 X5 + ε 

Untuk melihat pengaruh masing – masing variabel, tabel pada halaman 

selanjutnya merupakan hasil pengujian secara parsial variabel sosial 

budaya Islami terhadap prinsip Hablumminal’alamien. 
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TABEL V.17 

Uji Parsial variabel X terhadap Y8 

Variabel 
Nilai t Nilai Sig. 

Kesimpulan 
thitung ttabel Sig. α 

Hubungan sosial 

masyarakat (Xi) 
1,983 < 1,984 0,050 = 0,05 

Ho 

diterima 

Pengaruh variabel X1 

terhadap Y8 tidak signifikan 

Lingkungan 

bertetangga (X2) 
1,193 < 1,984 0,236 > 0,05 

Ho 

diterima 

Pengaruh variabel X2 

terhadap Y8 tidak signifikan 

Keluarga (X3) -0,915 < 1,984 0,362 > 0,05 
Ho 

diterima 

Pengaruh variabel X3 

terhadap Y8 tidak signifikan 

Individu (X4) 2,312 > 1,984 0,023 < 0,05 
Ho 

ditolak 

Pengaruh variabel X4 

terhadap Y8 signifikan 

Unsur 

kebudayaan (X5) 
1,317 < 1,984 0,191 > 0,05 

Ho 

diterima 

Pengaruh variabel X5 

terhadap Y8  tidak signifikan 

Sumber: Analisis Penyusun, 2015 

 

Berdasarkan hasil analisis tersebut, ditemukan adanya hubungan 

bermakna antara variabel X4 dengan Y8. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa  secara parsial variabel individu berpengaruh 

terhadap prinsip hablumminal’alamien. Sedangkan pada variabel X1, 

X2, X3, dan X5 tidak ditemukan adanya hubungan bermakna dengan 

variabel Y8. Dengan kata lain, tidak ditemukan adanya pengaruh antara 

hubungan sosial masyarakat, lingkungan bertetangga, keluarga, unsur 

kebudayaan dengan  prinsip hablumminal’alamien.  

 

I. Analisis Pengaruh Sosial Budaya Islami (X) terhadap Tatanan Lingkungan 

Permukiman Kampung Arab Sugihwaras (Y) 

Pada beberapa bagian sebelumnya, telah dilakukan analisis pengaruh sosial 

budaya Islami secara parsial terhadap masing – masing variabel yang terdapat 
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pada tatanan lingkungan permukiman. Sedangkan pada bagian ini, analisis 

akan dilakukan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

secara keseluruhan. Gambar berikut ini merupakan kerangka analisis regresi.  

 

 

GAMBAR 5.58 

Kerangka Analisis Regresi terhadap Variabel Y 

Sumber: Analisis Penyusun, 2015         

 

1. Tabel Model Summary 

Melalui tabel model summary dapat diketahui nilai koefisien korelasi dan 

koefisien determinasi seperti yang terlihat hasil analisis dibawah ini. 

 

 Nilai R menunjukkan koefisien korelasi yaitu sebesar 0,377. Nilai 

tersebut menunjukkan bahwa sosial budaya Islami dianggap 

Model Summary

.377a .142 .097 4.216

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), X5, X4, X3, X1, X2a. 
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memiliki ketepatan yang cukup dalam memprediksikan tatanan 

permukiman Kampung Arab Sugihwaras. 

 Nilai R2 menunjukkan nilai koefisien determinasi yaitu sebesar 

14,2%. Prosentase tersebut menunjukkan bahwa sosial budaya 

Islami memiliki pengaruh sebesar 14,2% terhadap tatanan 

permukiman Kampung Arab Sugihwaras. Sedangkan 87,8% lainnya 

dipengaruhi oleh variabel lainnya.  

 
2. Tabel ANOVA 

Tabel ANOVA dipergunakan untuk menentukan taraf signifikansi dalam 

analisis regresi dengan menggunakan uji F maupun uji nilai Signifikansi 

(Sig.) 

 

 Berdasarkan hasil perhitungan terhadap nilai Ftabel maka diperoleh 

nilai sebesar 2,32 dan nilai Fhitung sebesar 3,119. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa Fhitung > Ftabel . Untuk itu dapat disimpulkan 

bahwa  variasi fungsi sosial budaya Islami dianggap dapat 

memprediksi variasi nilai tatanan permukiman Kampung Arab 

Sugihwaras. 

 Sedangkan nilai signifikansi (Sig.) dapat diketahui sebesar 0,000. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sig. < α dengan nilai α 

ANOVAb

277.167 5 55.433 3.119 .012a

1670.833 94 17.775

1948.000 99

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predic tors:  (Constant), X5, X4, X3, X1, X2a. 

Dependent Variable: Yb. 
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sebesar 0,012 yang berarti H0 ditolak. Hal tersebut dimaknai bahwa 

terdapat hubungan bermakna antara variabel sosial budaya Islami 

dengan tatanan permukiman Kampung Arab Sugihwaras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
3. Tabel Coefficient 

Melalui tabel coefficient dapat diketahui persamaan regresi serta dapat 

dilakukan hipotesis terkait pengaruh masing variabel pada sosial budaya 

Islami terhadap tatanan permukiman Kampung Arab Sugihwaras. 

 

 Pada variabel hubungan sosial masyarakat (X1)  memiliki koefisien 

regresi  -0,167.  Nilai tersebut  menunjukkan adanya hubungan  

negatif antara hubungan sosial masyarakat dengan tatanan 

permukiman Kampung Arab Sugihwaras (Y) 

 Pada variabel lingkungan bertetangga (X2) memiliki koefisien regresi 

sebesar  0,854. Nilai tersebut menunjukkan adanya hubungan 

positif antara kondisi lingkungan bertetangga  dengan tatanan 

permukiman Kampung Arab Sugihwaras (Y). 

 Pada variabel keluarga (X3) memiliki koefisien regresi sebesar  

0,053. Nilai tersebut menunjukkan adanya hubungan positif antara 

Coefficientsa

97.321 7.159 13.594 .000

-.167 .331 -.060 -.504 .616

.854 .326 .323 2.622 .010

.053 .318 .017 .167 .868

.716 .711 .130 1.007 .317

-.029 .176 -.017 -.165 .869

(Constant)

X1

X2

X3

X4

X5

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeffic ients

Beta

Standardized

Coeffic ients

t Sig.

Dependent Variable: Ya. 
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variabel keluarga (X3) dengan tatanan permukiman Kampung Arab 

Sugihwaras 

 Pada variabel individu (X4) memiliki koefisien regresi sebesar 0,716. 

Nilai tersebut menunjukkan adanya hubungan positif variabel 

keluarga (X4) dengan tatanan permukiman Kampung Arab 

Sugihwaras (Y) 

 Pada variabel unsur kebudayaan (X5) memiliki koefisien regresi 

sebesar  -0,029. Nilai  tersebut  menunjukkan adanya hubungan  

positifantara variabel unsur kebudayaan dengan tatanan 

permukiman Kampung Arab Sugihwaras (Y) 

Dari hasil interpretasi tersebut, hubungan antar variabel cukup 

bervariatif. Hal tersebut ditunjukkan adanya nilai positif dan negatif. 

Apabila suatu variabel independen (X) memiliki hubungan positif 

dengan variabel dependen (Y1) maka semakin tinggi nilai tersebut 

semakin tinggi pula nila kedua variabel tersebut. Dengan demikian 

maka diperoleh persamaan     

Y = 97,321 - 0,167 X1 + 0,854 X2 + 0,053 X3 + 0,716 X4 – 0,029 X5 + ε 

Untuk melihat pengaruh masing – masing variabel sosial budaya Islami 

(X) terhadap tatanan permukiman Kampung Arab Sugihwaras (Y)  tabel 

pada halaman selanjutnya merupakan hasil pengujian nilai t dan nilai 

signifikansi. Sedangkan untuk memaknai nilai pada tabel tersebut 

memanfaatkan ketentuan sebagai berikut. 

 Apabila nilai Sig. < α maka Ho ditolak 

 Apabila nilai Sig. ≥ α maka Ho diterima 

 Apabila thitung > ttabel maka H0 ditolak 
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 Apabila thitung ≤ ttabel maka H0 diterima 

 Dengan nilai  α  sebesar 0,05 

 Dengan nilai ttabel sebesar 1,984 

 

TABEL V.18 

Uji Regresi Variabel X terhadap Y 

Variabel 
Nilai t Nilai Sig. 

Kesimpulan 
thitung ttabel Sig. α 

Hubungan sosial 

masyarakat (Xi) 
-0,167 < 1,984 0,616 > 0,05 

Ho 

diterima 

Pengaruh variabel X1 terhadap 

Y tidak signifikan 

Lingkungan 

bertetangga (X2) 
2,622 > 1,984 0,010 < 0,05 

Ho ditolak Pengaruh variabel X2 terhadap 

Y signifikan 

Keluarga (X3) 0,167 < 1,984 0,868 > 0,05 
Ho 

diterima 

Pengaruh variabel X3 terhadap 

Y tidak signifikan 

Individu (X4) 1,007 < 1,984 0,317 > 0,05 
Ho 

diterima 

Pengaruh variabel X4 terhadap 

Y tidak signifikan 

Unsur kebudayaan 

(X5) 
-0,165 < 1,984 0,869 > 0,05 

Ho 

diterima 

Pengaruh variabel X5 terhadap 

Y  tidak signifikan 

Sumber: Analisis Penyusun, 2015 

 

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa terdapat hubungan 

bermakna antara variabel X2 dengan Y. Dengan kata lain lingkungan 

bertetangga memberikan pengaruh terhadap tatanan permukiman 

Kampung Arab Sugihwaras. Sedangkan pada variabel X1, X3, X4, dan 

X5  tidak ditemukan adanya hubungan yang bermakna dengan variabel 

Y. dengan demikian  pada variabel hubungan sosial masyarakat, 

keluarga, individu dan unsur kebudayaan tidak ditemukan adanya 

pengaruh terhadap tatanan permukiman.                   
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5.3.4 Interpretasi Hasil Analisis 

Hasil analisis pada bagian sebelumnya dilakukan secara parsial pada masing – 

masing variabel maupun secara keseluruhan. Uraian berikut ini merupakan interpretasi 

terhadap hasil  analisis  

A. Pengaruh Sosial Budaya Islami terhadap Tatanan Permukiman Kampung 

Arab Sugihwaras 

Berdasarkan hasil observasi dan analisa statistik terhadap variabel independen 

(sosial budaya Islami) dan variabel dependen (tatanan permukiman Kampung 

Arab Sugihwaras) melalui analisis regresi menunjukkan hasil sebagai berikut: 

 

 

GAMBAR 5.59 

Kerangka Pengaruh Sosial Budaya Islami  

terhadap Tatanan Permukiman 

Sumber: Analisis Penyusun, 2015         
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1. Pada Kampung Arab Sugihwaras, variabel sosial budaya Islami (X) 

berpengaruh terhadap tatanan permukiman (Y) secara stimultan 

dengan prosentase 14,2%. Sedangkan 85,8% pengaruh lainnya 

ditentukan oleh variabel lain diluar penelitian ini. 

2. Analisis secara parsial terhadap sosial budaya Islami dan tatanan 

permukiman menunjukkan bahwa hanya variabel lingkungan 

bertetangga (X2) saja yang berpengaruh terhadap tatanan permukiman 

(Y). Hal tersebut didasarkan atas hasil berikut ini 

 Nilai thitung = 2,622 ; nilai ttabel = 1,984 dengan demikian thitung > ttabel   

 Nilai sig = 0,010 ; α = 0,05 dengan demikian sig < α 

3. Pengaruh lingkungan bertetangga terhadap tatanan permukiman di 

Kampung Arab Sugihwaras secara tidak langsung terlihat pada nilai – 

nilai sosial kehidupan sosial bermasyarakat. Sebagai individu 

masyarakat Kampung Sugihwaras menunjukkan adanya hubungan 

bertetangga yang kuat. Hal tersebut terlihat dari keberaaan tetangga 

yang memiliki hubungan kerabat, anggapan tetangga adalah saudara, 

serta perbuatan baik terhadap tetangga. Selain itu penerapan 

perlindungan terhadap hak – hak tetangga terwujud dalam ketinggian 

bangunan yang hampir sama rata. Sehingga tidak ada gedung tinggi 

yang menghalangi sirkulasi udara pada masing – masing rumah 

tinggal. 

 

 

 

 



247 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 5.60 

Perbandingan Building Envelope Permukiman Islam Tradisional 

Dengan Kampung Arab Sugihwaras 

Sumber: Analisis Penyusun, 2015         

 

B. Pengaruh Variabel Sosial Budaya Islami terhadap Masing – Masing Sub 

Variabel pada Tatanan Permukiman Kampung Arab Sugihwaras 

Berdsarkan hasil observasi dan analisis statistik pada variabel sosial budaya 

Islami (X) dan setiap subvariabel tatanan permukiman (Y1, Y2, Y3, … Y8) 

menunjukkan hasil sebagai berikut: 

1. Pengujian variabel sosial budaya Islami (X) terhadap pola permukiman 

(Y1) di Kampung Arab Sugihwaras menunjukkan hasil sebagai berikut: 

 Terdapat pengaruh sosial budaya Islami (X) terhadap pola 

permukiman (Y1) di Kampung Arab Sugihwaras dengan 

prosentase 2,6%. Sedangkan 97,4% pengaruh lainnya ditentukan 

oleh variabel lain di luar penelitian. 

 

 

Kondisi permukiman Islam 

tradisional di Riyadh. 

Penghormatan terhadap hak 

tetangga terwujud dalam 

ketinggian bangunan  tetangga 

yang hampir sama 

Kondisi tersebut ditemui di 

Kampung Arab Sugihwaras, 

meskipun terwujud dalam bentuk 

bangunan yang berbeda, kawasan 

tersebut memiliki tinggian yang 

hampir sama 
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GAMBAR 5.61 

Kerangka Pengaruh Sosial Budaya Islami  

terhadap Pola Permukiman 

Sumber: Analisis Penyusun, 2015         

 

 Kampung Arab Sugihwaras berkembang menjadi salah satu 

kawasan perkotaan yang cederung padat dengan kondisi sosial 

masyarakat yang semakin membaur dan modern. Pola kawasan 

tersebut cenderung berkembang sesuai dengan kebutuhan lahan 

masyarakat yang semakin meningkat. Dengan demikian 

penerapan nilai – nilai sosial budaya Islami yang terwujud dalam 

pola permukiman akan semakin pudar. Berbeda dengan 

permukiman Islam tradisional yang kental dengan nilai – nilai 

Islami dan terwujud pada pola permukimannya, yaitu pola organis. 

2. Pengujian variabel sosial budaya Islami (X) terhadap sirkulasi kawasan 

(Y2) di Kampung Arab Sugihwaras menunjukkan hasil sebagai berikut: 
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GAMBAR 5.62 

Kerangka Pengaruh Sosial Budaya Islami  

terhadap Sirkulasi Kawasan 

Sumber: Analisis Penyusun, 2015         

 

 Ditemukan adanya pengaruh sosial budaya Islami terhadap 

sirkulasi kawasan di Kampung Arab Sugihwaras dengan 

prosentase 18,9%. Sedangkan 81,1% lainnya dipengaruhi oleh 

variabel lain di luar penelitian ini. 

 Analisis secara parsial menunjukkan bahwa unsur kebudayaan 

berpengaruh terhadap sirkulasi kawasan.  

 Wujud kebudayan sebagai suatu sistem sosial di Kampung Arab 

Sugihwaras berupa kegiatan sosial kemasyarakatan maupun 

kegiatan keagamaan yang seringkali dilaksanakan ruas jalan 

akibat tidak adanya ruang publik. Melihat kecenderungan tersebut, 

kegiatan sosial budaya yang diselenggarakan pada ruas jalan 

secara perlahan akan menciptakan kesan tersendiri terkait dengan 

fungsi jalan sebagai ruang  sosial.  
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3. Pengujian variabel sosial budaya Islami (X) terhadap rumah tinggal (Y3) 

di Kampung Arab Sugihwaras menunjukkan hasil sebagai berikut: 

 

 

GAMBAR 5.63 

Kerangka Pengaruh Sosial Budaya Islami  

terhadap Rumah Tinggal 
Sumber: Analisis Penyusun, 2015         

 

 Ditemukan adanya pengaruh sosial budaya Islami terhadap rumah 

tinggal di Kampung Arab Sugihwaras dengan prosentase 13,5%. 

Sedangkan 86,5% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain di luar 

penelitian ini. 

 Analisis secara parsial menunjukkan bahwa individu (X4) 

berpengaruh terhadap rumah tinggal (Y3)  

 Setiap individu merupakan pengambil keputusan untuk 

menentukan wujud fisik bangunan rumah tinggalnya. Dengan 

demikian preferensi individu dalam menentukan fungsi bangunan, 

wujud fisik bangunan yang  kurang memperhatikan keselarasan 
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dengan lingkungannya akan berdampak pada perubahan kesan 

lingkungan di Kampung Arab Sugihwaras dan lebih jauh lagi akan 

berdampak pada identitas kawasan tersebut. 

4. Pengujian variabel sosial budaya Islami (X) terhadap ruang terbuka 

publik (Y4) di Kampung Arab Sugihwaras menunjukkan hasil sebagai 

berikut: 

 

 

GAMBAR 5.64 

Kerangka Pengaruh Sosial Budaya Islami 

 terhadap Ruang Terbuka Publik 

Sumber: Analisis Penyusun, 2015         

 

 Ditemukan adanya pengaruh sosial budaya Islami terhadap ruang 

terbuka publik di Kampung Arab Sugihwaras dengan prosentase 

13,5%. Sedangkan 86,5% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain di 

luar penelitian ini. 

 Analisis secara parsial menunjukkan bahwa hubungan sosial 

masyarakat (X1) berpengaruh terhadap ruang terbuka publik (Y4).  
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 Meskipun tidak tersedia ruang tebuka publik pada kawasan 

Kampung Arab Sugihwaras hubungan sosial masyarakat tetap 

terjalin melalui berbagai kegiatan. Hanya saja kegiatan tersebut 

dilangsungkan pada ruas jalan, baik jalan lingkungan maupun 

jalan utama kawasan sesuai dengan jenis kegiatan. Dengan 

demikian terdapat perubahan wujud fisik ruang terbuka publik dan 

berfungsinya ruas jalan sebagai ruang sosial 

5. Pengujian variabel sosial budaya Islami (X) terhadap keberadaan 

masjid (Y5) di Kampung Arab Sugihwaras menunjukkan hasil sebagai 

berikut: 

 

 

GAMBAR 5.65 

Kerangka Pengaruh Sosial Budaya Islami 

 terhadap Keberadaan Masjid 

Sumber: Analisis Penyusun, 2015         
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 Ditemukan adanya pengaruh sosial budaya Islami terhadap masjid 

Kampung Arab Sugihwaras dengan prosentase 8,4%. Sedangkan 

91,6% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. 

 Pengaruh sosial budaya Islami terhadap keberadaan masjid di 

Kampung Arab Sugihwaras diperjelas oleh fungsi dan peran 

masjid. Dimana Masjid Wakaf Sugihwaras merupakan landmark 

kawasan yang memiliki gaya arsitektur yang khas. Masjid Wakaf 

berfungsi sebagai pusat kegiatan beribadah serta berfungsi  

sebagai ruang yang mewadahi interaksi masyarakat baik dalam 

kegiatan kemasyarakatan maupun kegiatan sosial.  

6. Pengujian variabel sosial budaya Islami (X) terhadap prinsip 

hablumminallah (Y6) di Kampung Arab Sugihwaras menunjukkan hasil 

sebagai berikut: 

 

 

GAMBAR 5.65 

Kerangka Pengaruh Sosial Budaya Islami 

 terhadap Keberadaan Masjid 

Sumber: Analisis Penyusun, 2015         
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 Ditemukan adanya pengaruh sosial budaya Islami terhadap prinsip 

hablumminallah di Kampung Arab Sugihwaras dengan prosentase 

22,1%. Sedangkan 77,9% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain di 

luar penelitian ini. 

 Analisis secara parsial menunjukkan bahwa lingkungan 

bertetangga (X2) dan unsur kebudayaan (X5) berpengaruh 

terhadap ruang prnsip hablumminallah (Y6).  

 Hubungan antar individu dalam lingkungan bertetangga terlihat 

pada  tingginya interaksi maupun intensitas kegiatan terutama 

dalam kegiatan keagamaan. Kondisi tersebut secara tidak 

langsung menunjukkan ketaatan setiap individu sesuai dengan 

ajaran Islam, untuk menjalin hubungan baik dengan tetangga 

sekitar. 

7. Pengujian variabel sosial budaya Islami (X) terhadap prinsip 

hablumminannas (Y7) di Kampung Arab Sugihwaras menunjukkan hasil 

sebagai berikut: 

 Ditemukan adanya pengaruh sosial budaya Islami terhadap prinsip 

hablumminannas di Kampung Arab Sugihwaras dengan 

prosentase 13,7%. Sedangkan 86,3% lainnya dipengaruhi oleh 

variabel lain di luar penelitian ini. 
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GAMBAR 5.65 

Kerangka Pengaruh Sosial Budaya Islami 

 terhadap Keberadaan Masjid 

Sumber: Analisis Penyusun, 2015         

 

 Serangkaian kegiatan – kegiatan di masyarakat, Kehidupan sosial 

kemasyarakatan di Kampung Arab Sugihwaras menunjukkan 

penerapan prinsip hablumminannas yang menekankan hubungan 

antar sesama manusia. Dari seluruh sub variabel menunjukkan 

hubungan antar sesama. Bahkan pada kondisi individu pun, setiap 

masyarakat dituntut untuk berperilaku terpuji dalam kehidupan 

masyarakat dan menghindari untuk menyombongkan dan 

membanggakan diri. 

8. Pengujian variabel sosial budaya Islami (X) terhadap prinsip 

hablumminallah (Y8) di Kampung Arab Sugihwaras menunjukkan hasil 

sebagai berikut: 
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GAMBAR 5.67 

Kerangka Pengaruh Sosial Budaya Islami 

 terhadap Keberadaan Masjid 

Sumber: Analisis Penyusun, 2015         

 

 Ditemukan adanya pengaruh sosial budaya Islami terhadap prinsip 

hablumminalalamien di Kampung Arab Sugihwaras dengan 

prosentase 28,4%. Sedangkan 71,6% lainnya dipengaruhi oleh 

variabel lain di luar penelitian ini. 

 Analisis secara parsial menunjukkan bahwa individu masyarakat 

(X4) berpengaruh terhadap prinsip hablumminalalamien (Y8).  

 Perwujudan fisik prinsip hablumminalalamien dalam rumah tinggal 

salah satunya dapat berupa penggunaan material alami maupun 

dengan cara memaksimalkan penghawaan dan pencahayaan 

alami. Dengan demikian secara tidak langsung penghuni akan 

merasa bersatu dengan alam dan selalu teringat akan keberadaan 

Allah sebagai pencipta alam semesta. 

 


