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ABSTRAK 

 

Banyubiru merupakan kecamatan di Kabupaten Semarang yang di sisi Timur Laut 

berbatasan langsung dengan danau Rawapening dan pada sisi Selatan terletak gunung 

Telomoyo. Pemukiman di sekitarnya diperkirakan sudah berumur lama, dibuktikan dengan 

keberadaan candi Dukuh di area tepian Rawapening. Selain itu juga banyak batu-batu candi 

yang ditemukan di desa Kebondowo yang merupakan desa paling ramai di Banyubiru.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap karakteristik atau kekhasan rumah yang 

ada di kawasan Banyubiru, yakni kawasan sekitaran Danau Rawapening dan Gunung 

Telomoyo. Utamanya untuk mendapat gambaran karakteristik rumah khas perbukitan di 

kawasan pinggiran Negarigung, yang berbatasan dengan Pesisiran Kilen dan Wetan.  

Sementara itu rumah-rumah tradisional di daerah ini terbukti memiliki bentuk dan 

ciri-ciri yang berbeda jika dibandingkan dengan rumah tradisional di daerah lain seperti 

pesisir atau disekitar Surakarta/Yogyakarta, salah satunya karena kondisi geografisnya yang 

terletak di pegunungan. Orientasi bangunan rumah lebih mengutamakan jalan didepan 

rumah, memanjang ke belakang, dengan bentuk atap kampung srotongan.  

  

Kata Kunci : Rumah, Pegunungan, Telomoyo, Negarigung, Srotongan, Banyubiru 
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1.1 Latar Belakang 

Banyubiru merupakan kecamatan di kabupaten Semarang yang memiliki situasi 

yang unik, di sisi Timur laut 

Selatannya adalah gunung Telomoyo. 

dikembangkan oleh pemerintah daerah setempat. 

sekitar rawapening, lerengan

puncak dari Gunung Telomoyo.

sudah berumur lama, terbukti dengan keberadaan

Budha di area tepian Rawapening. 

bermukim pada kawasan tersebut

permukiman di Kebondowo yakni desa 

berada di pinggir Rawapening. 

Belanda juga banyak dijumpai 

dalam area perbukitan Telomoyo saat ini 

berkala dikunjungi pihak keraton dari Surakarta. 

Gambar 1 : Peta Kecamatan Banyubiru dan tiga Desa (sumber : peneliti)

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Banyubiru merupakan kecamatan di kabupaten Semarang yang memiliki situasi 

sisi Timur laut berbatasan langsung dengan danau Rawapening 

elatannya adalah gunung Telomoyo. Karenanya sektor pariwisata di Banyubiru 

dikembangkan oleh pemerintah daerah setempat. Masyarakat disini hidup di permukiman

sekitar rawapening, lerengan-lerengan gunung hingga dataran tinggi (10

dari Gunung Telomoyo. Permukiman masyarakat kawasan Banyubiru 

terbukti dengan keberadaan candi Dukuh peninggalan jaman Hindu 

awapening. Lebih dari itu, menurut masyarakat yang telah 

kawasan tersebut, batu-batu candi dahulu banyak dijumpai di 

permukiman di Kebondowo yakni desa pusat dan teramai di Banyubiru 

awapening. Rumah dan bangunan peninggalan masa kolonialisasi 

dijumpai di Kebondowo. Pada situasi dan sisi lain

area perbukitan Telomoyo saat ini masih terdapat beberapa goa pertapaan yang 

kunjungi pihak keraton dari Surakarta.  

: Peta Kecamatan Banyubiru dan tiga Desa (sumber : peneliti)

 

Utara 

1 

Banyubiru merupakan kecamatan di kabupaten Semarang yang memiliki situasi alam 

danau Rawapening dan di sisi 

di Banyubiru sedang 

hidup di permukiman 

1000m dpl) dibawah 

anyubiru diperkirakan 

peninggalan jaman Hindu - 

menurut masyarakat yang telah lama 

batu candi dahulu banyak dijumpai di tengah 

Banyubiru yang letaknya  

Rumah dan bangunan peninggalan masa kolonialisasi 

sisi lain dari kawasan, di 

pertapaan yang secara 

 
: Peta Kecamatan Banyubiru dan tiga Desa (sumber : peneliti) 
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 Dalam konteksnya masyarakat sekitar Banyubiru merupakan masyarakat dengan 

kebudayaan Jawa. Masyarakat daerah Banyubiru menurut Koentjoronigrat (1994) 

digolongkan sebagai masyarakat yang memiliki peradaban budaya negarigung, dengan ciri-

ciri kesenian yang maju yakni sastra dan tari-tarian seperti layaknya budaya keraton 

(Surakarta dan Yogyakarta). Pada masa lalu kehidupan spiritualnya disebutkan cenderung 

sinkretistik yaitu mencampurkan unsur-unsur agama Hindu, Budha dan Islam.  

Wujud permukiman dan arsitektur rumah di Banyubiru menarik untuk dikaji. Bukan 

hanya karena situasi danau dan pegunungannya, tapi juga karena dinamika sosial-budaya 

masyarakatnya yang sudah berlangsung sangat lama. Arsitektur tradisonal yang masih ada –

Jawa- dan tetap terjaga adalah wujud arsitektur yang mengalami perkembangan karena 

adaptasi dan antisipatif terhadap lingkungan (vernakular). Hal ini niscaya terwujud karena 

arsitektur merupakan ekspresi aktif unsur kebudayaan material, yakni arsitektur selalu 

mengasimilasi unsur-unsur baru serta mengadakan perubahan dalam bentuk arsitektonis dan 

bahan bangunan serta hubungan antarbangsa. Kajian ini utamanya untuk mendapat gambaran 

karakteristik rumah khas yang ada di Banyubiru yakni kawasan pinggiran negarigung 

(berbatasan dengan pesisiran). Disamping itu kajian arsitektural berguna untuk mendapatkan 

keunikan atau ciri-ciri mikro-lokal, yang berpotensi sebagai panduan disain berbagai fasilitas 

sosial dan bangunan masyarakat yang akan dibangun pada kawasan Banyubiru.  

Ditinjau sebagai arsitektur nusantara secara luas, masih banyak kekayaan budaya 

arsitektur yang belum digali, dikembangkan dan dikaji. Dari arsitektur ini bisa didapatkan 

berbagai pelajaran berharga yang bisa ditumbuhkembangkan dalam konteks masa kini agar 

arsitektur Indonesia bisa menjadi lebih baik dalam merespon kondisi sosial budaya dan iklim 

tropis lembab Indonesia. Secara umum, rumah tradisional Jawa mempunyai bentuk yang 

khas. Walau ada beberapa macam bentuk dasar rumah Jawa, terdapat beberapa perbedaan 

antara rumah yang terletak di pedalaman Jawa bagian Selatan dengan daerah pesisir Jawa 

bagian Utara. Hal itu yang ingin dibuktikan penelitian ini, kawasan Rawapening secara letak 

memang relatif cenderung masuk kategori pedalaman, akan tetapi sejauh mana pengaruh 

arsitektur Jawa pedalaman masih nampak terwujud menjadi sesuatu yang layak untuk dikaji.  

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Untuk mendapatkan wujud arsitektural yang khas tradisional dan memiliki ciri-ciri 

karya budaya perlu dilakukan kajian berdasarkan beberapa faktor. Faktor-faktor tesebut 

antara lain (1) orientasi (2) bentuk (3) ciri lain seperti detail bangunan.  
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1.3 Pembatasan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah maka penelitian ini membatasi pencarian 

karakteristik kekhasan dari karya budaya di kawasan Banyubiru yang masih mewujudkan 

warisan arsitektur tradisonal Jawa namun mewakili lokalitas masyarakat sekitar kawasan 

Rawapening dan Gunung Telomoyo. Faktor yang digunakan untuk mengkaji dibatasi hanya 

dua faktor tersebut, dengan terlebih dahulu memperhatikan wujud karya arsitektur tradisional 

yang masih ada, meskipun jumlahnya sangat terbatas.  

 

1.4 Perumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang telah dibatasi, maka dibangun 

rumusan masalah sebagai berikut  “bagaimana wujud arsitektur rumah di Banyubiru yang 

merupakan bagian dari arsitektur rumah tradisonal Jawa” 

 

1.5 Signifikansi Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :  

(1) sebagai identifikasi awal mengetahui besarnya upaya masyarakat setempat 

memelihara arsitektur -rumah- tradisional Jawa, material ataupun imaterial  

(2)  sebagai kontribusi dalam mengungkapkan variasi atau karakteristik khas arsitektur 

tradisional Jawa pada sebuah kawasan, dalam hal ini daerah sekitaran bukit 

Telomoyo dan Rawapening.   

(3) sebagai referensi pada perencanaan kawasan Banyubiru yang berpotensi 

dikembangkan sebagai daerah wisata karena keunikan alam dan budayanya.  
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BAB II    

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1.  Arsitektur Tradisional dan Vernakular  

Mempelajari dan memahami arsitektur vernakular dengan demikian tidak hanya 

mempelajari bentuknya, tapi juga mengenali bagaimana bentuk-bentuk itu terlahir. Kekuatan 

atau tradisi apa saja dalam masyarakatnya yang telah melahirkannya dan dengan cara 

bagaimana kekuatan atau tradisi itu terwujudkan.  

Meminjam istilah Christopher Alexander (dalam Gatot Suharjanto) bahwa arsitektur 

itu mempunyai bahasa, maka bahasa arsitektur vernakular erat sekali hubungannya dengan 

aspek-aspek tradisi. Tradisi memberikan suatu jaminan untuk melanjutkan kesinambungan 

tatanan sebuah arsitektur melalui sistem persepsi ruang yang tercipta, bahan dan jenis 

konstruksinya. Ruang, bentuk dan konstruksi dipahami sebagai suatu warisan yang akan 

mengalami perubahan secara perlahan melalui suatu kebiasaan.  

Sehingga, menurut Gatot Suharjanto (2011) arsitektur vernakular yang identik dengan 

perkembangan jenis karya arsitektur tanpa arsitek (desainer formal) merupakan istilah atas 

langkah adaptatif dan antisipatif manusia lokal untuk membuat perlindungan diri dengan 

lingkungannya secara try and error. Maka, bila cara-cara tersebut bisa berlangsung berulang-

ulang melalui pola estafet dari generasi ke generasi, vernakular akan menjadi tradisi.  

 

Gambar 2 : Ilustrasi konsep vernakular dan tradisi (Sumber : Gatot Suharjanto, 2011) 
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Berbagai macam aspek yang dapat diidentifikasikan sebagai dasar pertimbangan 

terbentuknya vernakular yang tertuang dalam gambar di atas memiliki pengaruh pada 

arsitektur vernakular yang berbeda-beda tergantung dari lokasi yang berlainan. Perbedaan 

lokasi ini sangat besar pengaruhnya pada karya desain arsitektur vernakular.  

2.2.  Daerah Kebudayaan Jawa  

Pulau Jawa bisa dibagi dalam beberapa wilayah kebudayaan yaitu Banten dan Sunda 

di Jawa Barat, sementara di Jawa Tengah dan Jawa Timur ada Pesisir Kilen, Pesisir Wetan, 

Banyumas, bagelen, Negarigung, Mancanegari, Surabaya, Tanah Sabrang Wetan dan Madura 

(Koentjaraningrat, 1994:27). Dari pembagian wilayah di atas, daerah Banyubiru yang 

merupakan wilayah kabupaten Semarang, kabupaten yang berbatasan dengan Kota Semarang 

dan Kota Salatiga ini termasuk dalam Negarigung. Budaya yang ada berakar dari keraton di 

Yogyakarta dan Surakarta, kawasan ini merupakan daerah istana-istana Jawa.  

 

Gambar 3 : Daerah Kebudayaan di Jawa (Sumber : Koentjaraningrat, 1994:27) 

2.3. Bentuk Rumah Tradisional Jawa  

Dalam pengertian Jawa seperti yang tersurat dalam Kawruh Griya-Sesorah, rumah 

diumpamakan sebagai sebatang pohon, sehingga orang yang memasuki rumah diibaratkan 

seperti bernaung di bawah pohon. Dalam bernaung, sesuatu untuk bernaung itu disebut atap, 

sehingga dalam arsitektur Jawa sosok atap begitu penting, karena selain berfungsi sebagai 

alat bernaung, atap juga berfungsi sebagai hiasan, seperti halnya topi yang digunakan untuk 

tutup kepala (Prijotomo, 1999).  

Sebagai salah satu kebutuhan pokok manusia, rumah mengalami perkembangan dari 

waktu ke waktu sesuai tuntutan kebutuhan dan gaya hidup, begitu juga dengan rumah 

tradisional jawa. Walau demikian, ada lima bentuk dasar rumah tradisional Jawa 

(Ismunandar, 1993:91) : (1) Rumah bentuk Joglo; (2) Rumah bentuk Limasan; (3) Rumah bentuk 

Kampung; (4) Rumah bentuk Tajuk/tajug; (5) Rumah bentuk Panggang-Pe. 



 

Rumah Jawa di bagian 

Demak, Kudus dan Jepara. Di kawasan ini, bentuk rumah biasanya terdiri dari tiga bentuk: 

Pencu, Maligi dan Kampung. 

Maligi merupakan pengembangan dari 

ditambah atap miring. Dari ketiga bentuk dasar tersebut kemudian berkembang bentuk

bentuk kombinasi seperti Pencu Turun Maligi

Kampung. Di beberapa daerah di Demak, didapati bentuk 

disebut Limasan Gotong Mayit

panjangnya. Di desa Mulyorejo Demak, terdapat bentuk 

yang berdempetan ke samping (Roesmanto, 2002.)

Gambar 4 : Perbandingan Bentuk Rumah Jawa di Pesisir Utara dengan Jawa Bagian Selatan
(sumber: Totok Roesmanto: 2002

Rumah Jawa di bagian Selatan berbeda dengan rumah Jawa di pesisir U

Demak, Kudus dan Jepara. Di kawasan ini, bentuk rumah biasanya terdiri dari tiga bentuk: 

. Pencu mirip dengan Joglo, namun puncak atapnya lebih tinggi. 

merupakan pengembangan dari Limasan yang bagian depan dan belakangnya 

ditambah atap miring. Dari ketiga bentuk dasar tersebut kemudian berkembang bentuk

Pencu Turun Maligi, Pencu Turun Kampung maupun 

. Di beberapa daerah di Demak, didapati bentuk Maligi Endhas Telu

Limasan Gotong Mayit), yaitu tiga atap maligi yang berdempetan pada sisi 

panjangnya. Di desa Mulyorejo Demak, terdapat bentuk Pencu Renteng

yang berdempetan ke samping (Roesmanto, 2002.)  

: Perbandingan Bentuk Rumah Jawa di Pesisir Utara dengan Jawa Bagian Selatan
(sumber: Totok Roesmanto: 2002-220) 

6 

a dengan rumah Jawa di pesisir Utara seperti di 

Demak, Kudus dan Jepara. Di kawasan ini, bentuk rumah biasanya terdiri dari tiga bentuk: 

un puncak atapnya lebih tinggi. 

yang bagian depan dan belakangnya 

ditambah atap miring. Dari ketiga bentuk dasar tersebut kemudian berkembang bentuk-

maupun Maligi Turun 

Maligi Endhas Telu (di daerah lain 

yang berdempetan pada sisi 

g, yaitu tiga pencu 

 
: Perbandingan Bentuk Rumah Jawa di Pesisir Utara dengan Jawa Bagian Selatan  



 

Rumah Jawa di pedesaan biasanya berben

pengembangannya. Bentuk kampung yang sebelumnya mempunyai denah memanjang secara 

melintang jika ditambahkan atap emperan di depan dan belakang akan bertambah luas dan 

denahnya memanjang secara membujur. Bentuk atap pengemba

atau kampong srotongan.  

Gambar 5: Bentuk rumah serotong / kampung srotongan

 

Bentuk limasan juga bisa dikembangkan dengan cara yang sama 

atap emperan di depan dan belakang. Kemudian pada bagian samping juga ditambahkan atap 

teritisan kecil yang akan membentuk jurai dengan kedua atp emperan di depan dan belakang. 

Bentuk semacam ini disebut dengan 

Tengah.   

Gambar 6: Bentuk rumah 

pedesaan biasanya berbentuk kampung atau limasan beserta 

pengembangannya. Bentuk kampung yang sebelumnya mempunyai denah memanjang secara 

melintang jika ditambahkan atap emperan di depan dan belakang akan bertambah luas dan 

denahnya memanjang secara membujur. Bentuk atap pengembangan ini disebut 

 

serotong / kampung srotongan (sumber: M. Agung Wahyudi : 2006)

limasan juga bisa dikembangkan dengan cara yang sama yai

di depan dan belakang. Kemudian pada bagian samping juga ditambahkan atap 

teritisan kecil yang akan membentuk jurai dengan kedua atp emperan di depan dan belakang. 

Bentuk semacam ini disebut dengan Maligi dan banyak dijumpai di desa-desa di Jawa 

: Bentuk rumah Maligi (sumber: M. Agung Wahyudi: 2006)

7 

tuk kampung atau limasan beserta 

pengembangannya. Bentuk kampung yang sebelumnya mempunyai denah memanjang secara 

melintang jika ditambahkan atap emperan di depan dan belakang akan bertambah luas dan 

ngan ini disebut serotong 

 

(sumber: M. Agung Wahyudi : 2006) 

aitu menambahkan 

di depan dan belakang. Kemudian pada bagian samping juga ditambahkan atap 

teritisan kecil yang akan membentuk jurai dengan kedua atp emperan di depan dan belakang. 

desa di Jawa 

 

(sumber: M. Agung Wahyudi: 2006) 



 

 

Gambar 7 : Rumah Pedesaan (Sumber: Arya Ronald, 1997:530)

Pola tata ruang rumah di pesisir utara Jawa bisa dilihat pada rumah

di daerah Demak, Kudus dan Jepara. Ada empat tipologi rumah di Demak dan Jepara 

berdasarkan komposisi bangunan utama  (Totok Roesmanto, 2002:221) :

a. Teras depan – ruang keluarga 

b. Teras depan – ruang serbaguna / ruang keluarga

c. Teras depan – ruang tamu 

d. Teras depan – ruang tamu 

Salah satu contoh tata ruang rumah di Demak adalah :

 

: Rumah Pedesaan (Sumber: Arya Ronald, 1997:530)

Pola tata ruang rumah di pesisir utara Jawa bisa dilihat pada rumah

di daerah Demak, Kudus dan Jepara. Ada empat tipologi rumah di Demak dan Jepara 

berdasarkan komposisi bangunan utama  (Totok Roesmanto, 2002:221) : 

ruang keluarga – kamar tidur 

ruang serbaguna / ruang keluarga 

ruang tamu – kamar tidur dan ruang keluarga 

ruang tamu – kamar tidur dan ruang keluarga-dapur-gudang

Salah satu contoh tata ruang rumah di Demak adalah : 

8 

 
: Rumah Pedesaan (Sumber: Arya Ronald, 1997:530) 

Pola tata ruang rumah di pesisir utara Jawa bisa dilihat pada rumah-rumah tradisional 

di daerah Demak, Kudus dan Jepara. Ada empat tipologi rumah di Demak dan Jepara 

gudang 
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Gambar 8: Contoh Rumah di Pesisir Kilen, Cabean Demak  
(sumber: Totok Roesmanto, 2002:221) 

Bentuk ruang rumah tradisional Jawa bagian selatan terdiri dari beberapa ruang. 

Rumah joglo yang lengkap mempunyai lima bagian yaitu: 

a. Pendhapa 

b. Hantika Wahana / Rasa Wahana 

c. Pringgitan 

d. Dalem / Omah Jero / Ruang Dalam / Rumah Pokok 

e. Petanen / Pasren 

Kelima bagian tersebut berada dibawah beberapa bentuk atap yang merupakan 

kombinasi dari atap joglo dengan bentuk lain seperti limasan atau kampung.   
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Gambar 9: Skema Rumah Joglo (sumber: HJ. Wibowo, et.al.:1998) 

 

2.4. Orientasi rumah tradisional Jawa  

Bagi orang Jawa, rumah merupakan ungkapan hakikat penghayatan kepada 

kehidupan. Orientasi rumah Jawa mengikuti sumbu kosmis pada arah Utara-Selatan. 

Orientasi yang lain seperti Timur-Barat bagi orang biasa adalah tidak mungkin karena arah 

barat (kulon) merupakan tempat bersemayamnya Dewa Yamadipati yang dalam cerita 

wayang bertugas mencabut nyawa manusia. Di sekitar Yogyakarta ada pentangan membuat 

rumah menghadap ke istana raja yaitu ke Timur karena arah tersebut merupakan arah Sang 

Hyang Maha Dewa. Rumah-rumah di sekitar Yogyakarta lebih suka menghadap Utara 

karena arah itu merupakan tempat bersemayamnya Dewa Wisnu sebagai dewa penolong 

yang lemah dan berpihak kepada yang benar. Diharapkan rumah yang menghadap Utara akan 

membawa kebahagiaan dan ketentraman bagi penghuninya (Frick, 1997:87 dan Wibowo, 

1998:95).  
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Gambar 10 : Gambar Pedoman Arah sesuai Sumbu Kosmis  (sumber : Heinz Frick, 1997:85) 

 

Gambar 11 : Orientasi Rumah Jawa pada Daerah Jawa bagian Selatan  (sumber : M Agung W, 2016) 
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BAB III    

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tujuan Penelitian. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap karakteristik atau kekhasan rumah yang 

ada di kawasan Banyubiru, yakni kawasan sekitaran Rawa Pening dan Gunung Telomoyo.  

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Kawasan Banyubiru, tepatnya di desa Tegaron dan desa 

Sepakung. Daerah Tegaron berada di pesisiran danau rawapening dengan ketinggian daerah 

kurang lebih 490 mdpl, sedangkan Sepakung berada di perbukitan Telomoyo dengan 

ketinggian sekitar 946 mdpl. Waktu penelitian dilaksanakan sepanjang tahun 2016, pada 

musim kemarau maupun hujan, terutama diwaktu kerja.  

 

3.3 Disain Penelitian  

Pada penelitian ini peneliti menginginkan penggunaan pendekatan kualitatif dalam 

menggali, mengkaji dan mengungkapkan permasalahan penelitian yang telah melalui proses 

perumusan (dirumuskan). Artinya data yang dikumpulkan bukan merupakan angka-angka, 

melainkan catatan-sketsa lapangan, wawancara, dokumen pribadi, catatan memo dan 

dokumen resmi lainnya. Maksud dibalik ini adalah agar dapat menggambarkan realita 

empirik dibalik fenomena secara lebih mendalam, terperinci dan tuntas.  

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini sebelum dilakukan pendalaman data, akan dilakukan pengamatan 

lapangan, pencatatan lapangan disamping wawancara-wawancara guna memilah dan menilai 

data. Dengan kata lain peneliti akan berperan penuh saat mencari fakta-fakta dilapangan, 

memutuskan mendalami lebih jauh sebuah fenomena dilapangan, memilah dan menilai data 

untuk ditempatkan pada bagian mana dari proses penelitian. Namun disini data akan 

dibiarkan dalam kondisi wujud yang sejatinya, tidak terdapat rencana memodifikasi fakta 

lapangan atau melakukan tindakan tertentu yang dapat mengubah fenomena  dilapangan.  

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh 

data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang akan digabungkan, terdiri dari: 

1. Observasi Langsung 
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Observasi langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada 

pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Dalam kegiatan sehari-hari, kita 

selalu menggunakan mata untuk mengamati sesuatu. Tujuan menggunakan metode ini 

untuk mencatat hal-hal serta sketsa, gambaran fisik secara umum (bentuk, bahan 

bangunan, teknik/teknologi, dll) 

2. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara 

tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab dengan 

menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara)  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah setiap bahan dokumen tertulis atau tergambar mulai tulisan 

karangan hingga gambar rekaman photo atau kamera. Dari uraian di atas maka metode 

dokumentasi adalah pengumpulan data dengan meneliti catatan-catatan penting (atau 

gambar-gambar) yang sangat erat hubungannya dengan obyek penelitian. 

 

3.5 Analisis Data   

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, 

kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan 

dugaan-dugaan kerja seperti yang disarankan oleh data. 

Dari rumusan di atas dapatlah kita tarik garis besar bahwa analisis data bermaksud 

pertama-tama mengorganisasikan data. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari 

catatan lapangan, sketsa gambar, komentar peneliti, gambar terukur, foto, dokumen berupa 

laporan, artikel, dan sebagainya. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan 

metode pengumpulan data di atas, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data 

tersebut dengan menggunakan analisis secara deskriptif-kualitatif, non-kuantitatif 

Analisis deskriptif-kualitatif merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan 

menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan 

merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh 

gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Tujuan deskriptif ini 

adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.  

Karakter analisis data metode penelitian yang digunakan adalah meneliti pada kondisi 

obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan 

data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif 
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lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Oleh karena itu penggunaan pendekatan 

jenis kualitatif dalam pembahasannya atau ketika mencocokkan antara realita empirik dengan 

teori yang berlaku, dilakukan dengan metoda diskriptif.  

Pertimbangan penulis menggunakan penelitian kualitatif ini sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Lexy Moleong: (1). Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apa bila 

berhadapan dengan kenyataan ganda. (2). Metode ini secara tidak langsung hakikat hubungan 

antara peneliti dan fenomena lapangan (3). Metode ini lebih peka dan menyesuaikan diri 

dengan manajemen pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.  
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BAB IV    

HASIL DAN PEMBAHASAN 

  

4.1   Rumah, Orientasi dan Kawasan  

Banyubiru yang berada pada sekitaran Rawapening merupakan kecamatan di 

Kabupaten Semarang yang cukup pesat perkembangan pembangunan fisiknya. Di satu sisi 

hal ini menyebabkan kemajuan kawasan ini cukup membanggakan, yang berimbas dengan 

meningkatnya taraf hidup masyarakatnya. Namun di sisi lain rumah-rumah di daerah ini pun 

kini mengikuti gaya modern seperti halnya rumah di kota-kota besar, sehingga makin sulit 

menemukan rumah tradisional berbahan dasar kayu. 

Setelah melakukan pengamatan menyeluruh di desa-desa sekitar Kecamatan 

Banyubiru, didapatkan rumah-rumah yang memiliki kemiripan bentuk khas yang unik yang 

tidak ditemui di daerah-daerah lain. Untuk itu dipilih beberapa rumah yang masih cukup 

terjaga keasliannya sebagai objek amatan, sebanyak tujuh rumah yang tersebar di berbagai 

dusun di desa Sepakung.  

Objek amatan tersebut antara lain yaitu : 

1. Rumah Bp. Achmad Syahidin di dusun Gilang Desa Tegaron;  

2. Rumah Bp. Slamet Sumyadi di dusun Gilang Desa Tegaron;  

3. Rumah Bp. Ngadimin di dusun Mungkah Kidul Desa Sepakung; 

4. Rumah Bp. Agus di dusun Sepakung Desa Sepakung; 

5. Rumah Bp. Bambang di dusun Sepakung Desa Sepakung. 

6. Rumah Bp. Sulaiman di dusun Sepakung Wetan Desa Sepakung; 

7. Rumah Bp. Pramono di dusun Sepakung Wetan Desa Sepakung; 

Adapun lokasi rumah-rumah objek amatan tersebut bisa dilihat pada gambar 8 di 

bawah ini. 



 

 

Dari pengamatan lapangan, orientasi rumah

tiga rumah yang bersumbu utara

Sulaiman dan Bp. Pramono (menghadap utara) 

Selatan). Kedua rumah berikutnya bersumbu timur

(menghadap timur) serta rumah Bp.

Jika dilihat dari peta Banyubiru, o

di depannya.                                                                                                                               

4.2   Bentuk dan Konstruksi 

Seperti halnya bangunan tradisional Jawa, rumah

bagian yaitu kepala, badan dan kaki. Kepala  berupa bentuk atap didominasi bentuk 

(kecuali rumah bpk. Agus dan bpk. Bambang yang atapnya limasan dan maligi

rumah-rumah tertata memanjang ke belakang, terbagi menjadi 2

Gambar 12 : Peta lokasi objek amatan di desa Sepakung dan sekitarnya 

Lokasi amatan terhadap Jawa Tengah

matan lapangan, orientasi rumah-rumah objek penelitian beragam.

tiga rumah yang bersumbu utara-selatan yaitu rumah Bp. Achmad Syahidin, 

Sulaiman dan Bp. Pramono (menghadap utara) serta rumah Bp. Ngadimin (menghadap 

Kedua rumah berikutnya bersumbu timur-barat yaitu rumah Bp. Slamet Sumyadi 

rumah Bp. Agus dan Bambang (menghadap Barat).  

Jika dilihat dari peta Banyubiru, orientasi rumah-rumah tersebut mengikuti jalan desa 

                                                                                                                            

dan Konstruksi Rumah  

Seperti halnya bangunan tradisional Jawa, rumah-rumah objek amatan terdiri dari 3 

bagian yaitu kepala, badan dan kaki. Kepala  berupa bentuk atap didominasi bentuk 

dan bpk. Bambang yang atapnya limasan dan maligi

memanjang ke belakang, terbagi menjadi 2-3 bentuk atap

: Peta lokasi objek amatan di desa Sepakung dan sekitarnya 

an terhadap Jawa Tengah 

16 

 

 

rumah objek penelitian beragam. Ada 

selatan yaitu rumah Bp. Achmad Syahidin, rumah Bp. 

serta rumah Bp. Ngadimin (menghadap 

Bp. Slamet Sumyadi 

n Bambang (menghadap Barat).   

tersebut mengikuti jalan desa 

                                                                                                                                                                                

rumah objek amatan terdiri dari 3 

bagian yaitu kepala, badan dan kaki. Kepala  berupa bentuk atap didominasi bentuk kampung 

dan bpk. Bambang yang atapnya limasan dan maligi). Bentuk 

bentuk atap (kecuali 

: Peta lokasi objek amatan di desa Sepakung dan sekitarnya  
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rumah bpk. Pramono yang hanya diatapi 1 bentuk), bagian depan atap kampung dengan 

sosoran (emperan) kecil dan bagian tengah-belakang beratap kampung srotongan, yaitu 

kampung yang di bagian depan dan belakang disambung dengan sosoran panjang. Rumah 

yang terdiri dari 3 bagian atap, bagian belakangnya beratap kampung, seperti di rumah bpk. 

Achmad Syahidin dan bpk. Slamet Sumyadi.  

Khusus pada rumah bpk. Ngadimin bentuk rumah atau pola ruang (dari kolom kayu) 

tidak seperti rumah-rumah yang lain, karena rumah sudah tidak utuh lagi. Terlihat jelas 

elemen konstruksi yang dipotong, bagian terpotong yakni pada sisi kanan bangunan. Saat ini 

pada bagian yang terpotong sudah berdiri rumah model baru berdinding batu bata.  

 

 

 

BP. ACHMAD SYAHIDIN 

BP. NGADIMIN 

BP. SLAMET SUMYADI 

BP. AGUS 

BP. BAMBANG BP. SULAIMAN 
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Bagian badan pada bagian depan didominasi deretan jendela dan pintu kaca yang 

terbagi menjadi 3, yaitu kiri, kanan dan tengah. Bagian kiri dan kanan terbagi menjadi 4 

jendela atau pintu sedangkan bagian tengah terbagi menjadi 4 jendela dan 2 daun pintu, atau 

6 daun pintu (di rumah bpk. Ngadimin; bpk. Agus dan bpk. Sulaiman). Rumah bpk. 

Ngadimin yang terpotong sebelah kanan, pintu panil masih disimpan bahkan digunakan 

sebagai dinding di ruang dalamnya. Di dinding samping, pada bagian depan terdapat 1 

jendela rangkap (luar dan dalam) dengan 2 daun. Bagian luar berupa panil kayu sedangkan 

bagian dalam berupa jendela kaca. Di bagian tengah/belakang juga terdapat sebuah jendela. 

Di rumah bpk. Achmad Syahidin terdapat pintu di dinding kanan. 

 
 

 

BP. PRAMONO 

BP. ACHMAD SYAHIDIN 

BP. NGADIMIN 

BP. SLAMET SUMYADI 

BP. AGUS 

Gambar 13 : Bentuk rumah objek 
amatan (sumber : hasil survey) 
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Bagian kaki berupa pondasi dari batu belah yang cukup tinggi dari muka tanah, 

sehingga di depan pintu masuk ada 1-2 anak tangga. Peil lantai bangunan rata dari depan 

sampai belakang.  

 

 
 

BP. SULAIMAN 

BP. PRAMONO 

BP. BAMBANG 

BP. ACHMAD SYAHIDIN 

BP. NGADIMIN 

BP. SLAMET SUMYADI 

BP. BAGUS 

Gambar 14 : Bagian depan rumah 
(sumber: survei lapangan)  
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Struktur rumah terbuat dari kayu, baik kolom, balok dan dinding. Beberapa bagian 

rumah sudah diperbaiki karena kayunya sudah lapuk atau dimakan rayap, terutama dinding, 

yang diganti dengan pasangan bata diplester. Atap kampung bagian depan disangga oleh 4 

soko (kolom) kayu berukuran 13-14 cm pada masing-masing sisi atap. Konstruksi atap 

berupa usuk dan reng yang langsung bersandar pada pada molo (balok bubungan) dan 

blandar (balok ring). Molo disangga ander (balok vertikal yang bertumpu pada pengeret), 

jadi tidak ada kuda-kuda. Selain blandar dan pengeret yang menghubungkan soko-soko di 

keempat pojok atap, juga terdapat balok-balok yang bertumpu pada soko-soko bagian tengah. 

Selain itu juga terdapat balok yang menghubungkan bagian tengah kedua pengeret dan antara 

kedua blandar. Semua balok tersebut membentuk pola plafon yang bagian tengahnya ditutup 

dengan anyaman bambu atau papan kayu (khusus di rumah bpk. Ngadimin). Dinding depan 

dilindungi oleh atap emperan selebar 1 m yang sudutnya lebih landai daripada sudut atap 

kampong. Atap emperan ini disangga oleh sebuah konsol kayu horizontal, kecuali di rumah 

bpk. Bambang yang konsolnya ganda. Konsol ini tidak dibiarkan polos namun dibentuk 

hiasan  motif flora. Khusus di rumah bpk. Achmad Syahidin dan bpk. Pramono, konsol kayu 

horizontal ini sudah diganti dengan konsol segitiga biasa.  

BP. PRAMONO 

BP. BAMBANG BP. SULAIMAN 

Gambar 15 : Pondasi rumah (sumber: survey 
lapangan) 
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Konstruksi rumah bagian tengah yang beratap kampung srotongan dari survey 

didapat hasil yang sama, kolom kayu bagian ini lebih besar dimensinya daripada kolom kayu 

bagian manapun. Hanya saja di keempat soko bagian tengah ada balok sunduk kili sebagai 

pengaku konstruksi. Diantara sunduk kili dan blandar terdapat ganjal yang disebut santen 

dan dibentuk kelopak bunga. Tidak ada balok-balok tumpangsari seperti di rumah joglo, 

karena bentuk atap kampung memang digunakan oleh rakyat. Soko bagian belakang atap 

depan dan bagian depan atap belakang ini menyatu, kecuali di rumah bpk. Achmad  Syahidin 

dan bpk. Sulaiman yang terpisah. Bagian atap yang landai dari kampong srotongan ini 

disangga oleh balok miring yang bertumpu pada soko bagian tengah ke soko pinggir. Dari 

balok miring ini kemudian diletakkan gording kayu sebagai penyangga usuk. Bagian tengah 

bangunan (di area blandar-pengeret) plafonnya ditutup dengan papan kayu. Seperti halnya di 

Gambar 16 : Konstruksi bagian depan rumah 
(sumber : survei lapangan) 



 

bagian depan, di bagian tengah ini pun terdapat balok

pengeret yang membentuk pola plafon.

 

Di rumah bpk. Achmad Syahi

bagian yang berfungsi sebagai ruang servis 

kampung seperti bagian depan, hanya pada area sopi

dinding dibuat berjarak sehingg

depan soko  bagian servis ini terpisah dengan 

tengah, namun gentengnya disatukan dengan talang. 

Gambar 17 : Konstruksi bagian tengah rumah (sumber : 

bagian depan, di bagian tengah ini pun terdapat balok-balok  pembagi diantara 

yang membentuk pola plafon. 

Di rumah bpk. Achmad Syahidin dan bpk. Slamet Sumyadi pada bagian belakang

yang berfungsi sebagai ruang servis (dapur dan kamar mandi). Bagian ini

bagian depan, hanya pada area sopi-sopi/tutup keongnya susunan papan 

dinding dibuat berjarak sehingga membentuk celah-celah sebagai ventilasi dapur. 

ini terpisah dengan soko belakang kampong srotongan

namun gentengnya disatukan dengan talang.  

: Konstruksi bagian tengah rumah (sumber : survey lapangan)
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balok  pembagi diantara blandar & 

 

agian belakang ada 

). Bagian ini beratap 

sopi/tutup keongnya susunan papan 

celah sebagai ventilasi dapur. Bagian 

kampong srotongan di bagian 

urvey lapangan) 



 

 

Konstruksi bukaan dinding 

merupakan dinding pengisi yang tidak memikul beban. Papan dipasang pada bagian dalam 

rumah, sehingga dari luar terlihat 

digunakan rangka kusen kayu yang menerus dari lantai sampai ke 

Kemudian pada arah horisontal terdapat rangka kayu penguat 

menjadi 4. Dinding depan didominasi deretan jendela dan pintu yang menjadi ciri khas 

rumah di desa sekitar Sepakung ini. Bagian kiri dan kanan di semua rumah 

jendela kaca hidup dengan engsel di bagian ambang atas (bersumbu horizontal), kecuali di 

rumah bpk. Pramono yang engselnya terdapat di bagian atas dan bawah ambang sehingga 

arah sumbu bukaan jendelanya vertikal. Arah bukaan jendela di rumah 

diatur sebesar 45° oleh list kayu di ambang atas dan bawah. Khusus di rumah bpk. Slamet 

Sumyadi, pada dinding kanan juga terdapat 4 jendela kaca 

Di bawah jendela kaca terdapat jendela kaca mati kecil

jendela terdapat lubang-lubang ventilasi

bpk. Sulaiman dan bpk. Pramono yang tidak ada lubang ventilasinya

Syahidin dan bpk. Slamet Sumyadi, ventilasinya

tersebut terdapat lubang ventilasi berbentuk persegi (di rumah bpk. Slamet Sumyadi) dan 

lingkaran (rumah bpk. Achmad Syahidin). Di rumah bpk. Ngadimin, lubang ventilasi 

berbentuk persegi berjumlah 4 buah dengan susunan 

ventilasi diatas jendela berbentuk lingkaran dan belah ketupat, di rumah bpk. Bambang 

berbentuk persegi & belah ketupat kecil.

berdaun ganda dengan panil kayu di bagian bawah, k

Ngadimin yang pintu depannya berjumlah 6 daun, memenuhi area diantara kedua soko 

bagian tengah. Di bawah kaca pintu ini terdapat kaca mati kecil

dan bpk. Pramono. Di rumah bpk

Gambar 18 : Konstruksi rumah bagian belakang (sumber : 

Konstruksi bukaan dinding terbuat dari papan kayu selebar 20 cm. Dinding rumah 

merupakan dinding pengisi yang tidak memikul beban. Papan dipasang pada bagian dalam 

rumah, sehingga dari luar terlihat soko-soko rumah. Untuk memasang pintu dan jendela 

digunakan rangka kusen kayu yang menerus dari lantai sampai ke blandar/pengeret

Kemudian pada arah horisontal terdapat rangka kayu penguat yang membagi dinding 

Dinding depan didominasi deretan jendela dan pintu yang menjadi ciri khas 

rumah di desa sekitar Sepakung ini. Bagian kiri dan kanan di semua rumah 

dengan engsel di bagian ambang atas (bersumbu horizontal), kecuali di 

rumah bpk. Pramono yang engselnya terdapat di bagian atas dan bawah ambang sehingga 

arah sumbu bukaan jendelanya vertikal. Arah bukaan jendela di rumah bpk. Pramono ini 

diatur sebesar 45° oleh list kayu di ambang atas dan bawah. Khusus di rumah bpk. Slamet 

Sumyadi, pada dinding kanan juga terdapat 4 jendela kaca hidup sama seperti dinding depan. 

Di bawah jendela kaca terdapat jendela kaca mati kecil dengan kaca buram

lubang ventilasi dengan bentuk yang bervariasi, kecuali di rumah 

bpk. Sulaiman dan bpk. Pramono yang tidak ada lubang ventilasinya. Di rumah bpk. Achmad 

. Slamet Sumyadi, ventilasinya berbentuk 3 bilah jalusi. Diatas jalusi 

tersebut terdapat lubang ventilasi berbentuk persegi (di rumah bpk. Slamet Sumyadi) dan 

lingkaran (rumah bpk. Achmad Syahidin). Di rumah bpk. Ngadimin, lubang ventilasi 

berbentuk persegi berjumlah 4 buah dengan susunan belah ketupat. Di rumah bpk. 

ventilasi diatas jendela berbentuk lingkaran dan belah ketupat, di rumah bpk. Bambang 

berbentuk persegi & belah ketupat kecil. Pintu depan berjumlah satu berupa pintu kaca 

berdaun ganda dengan panil kayu di bagian bawah, kecuali di rumah bpk. Sulaiman dan bpk. 

Ngadimin yang pintu depannya berjumlah 6 daun, memenuhi area diantara kedua soko 

bagian tengah. Di bawah kaca pintu ini terdapat kaca mati kecil, kecuali di rumah bpk 

. Di rumah bpk Sulaiman, bpk. Ngadimin dan bpk. Bambang kaca mati 

: Konstruksi rumah bagian belakang (sumber : survey lapangan)
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. Dinding rumah 

merupakan dinding pengisi yang tidak memikul beban. Papan dipasang pada bagian dalam 

rumah. Untuk memasang pintu dan jendela 

blandar/pengeret. 

yang membagi dinding 

Dinding depan didominasi deretan jendela dan pintu yang menjadi ciri khas 

rumah di desa sekitar Sepakung ini. Bagian kiri dan kanan di semua rumah diisi dengan 4 

dengan engsel di bagian ambang atas (bersumbu horizontal), kecuali di 

rumah bpk. Pramono yang engselnya terdapat di bagian atas dan bawah ambang sehingga 

bpk. Pramono ini 

diatur sebesar 45° oleh list kayu di ambang atas dan bawah. Khusus di rumah bpk. Slamet 

sama seperti dinding depan. 

buram. Di bagian atas 

, kecuali di rumah 

. Di rumah bpk. Achmad 

Diatas jalusi 

tersebut terdapat lubang ventilasi berbentuk persegi (di rumah bpk. Slamet Sumyadi) dan 

lingkaran (rumah bpk. Achmad Syahidin). Di rumah bpk. Ngadimin, lubang ventilasi 

belah ketupat. Di rumah bpk. Agus 

ventilasi diatas jendela berbentuk lingkaran dan belah ketupat, di rumah bpk. Bambang 

Pintu depan berjumlah satu berupa pintu kaca 

ecuali di rumah bpk. Sulaiman dan bpk. 

Ngadimin yang pintu depannya berjumlah 6 daun, memenuhi area diantara kedua soko 

, kecuali di rumah bpk Agus 

dan bpk. Bambang kaca mati 

urvey lapangan) 
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kecil ini tidak terbagi, sementara di rumah bpk. Achmad Syahidin terbagi menjadi 3. 

Kacanya berupa kaca bertekstur mirip butiran air. Di rumah bpk. Pramono, kaca jendela 

hidupnya di bagian bawah terbagi oleh kaca warna bertekstur ukir.

   

   

  

Lantai rumah bervariasi. Ada yang masih dari tanah seperti di rumah bpk. 

Sulaiman, sudah dipelur seperti di rumah bpk. Achmad Syahidin, bpk. Ngadimin dan bpk. 

Agus, ditutup ubin PC abu-abu 20x20 cm seperti di rumah bpk. Slamet Sumyadi dan bpk. 

Bambang. Di rumah bpk. Pramono lantainya ditutup dengan lembaran vynil, mungkin agar 

tidak terasa dingin saat malam. Lantai di bagian servis seperti dapur masih berupa tanah, 

karena disini masih digunakan tungku kayu bakar untuk memasak. 

Gambar 19 : Pintu dan jendela rumah 

(sumber : survey lapangan 
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4.3.  Tata Ruang Rumah  

Seperti halnya rumah-rumah tradisional Jawa lainnya seperti joglo atau pencu, bagian 

depan rumah-rumah yang diamati ini digunakan untuk ruang publik yaitu ruang menerima 

tamu. Antara ruang tamu dengan bagian tengah rumah terbuka tanpa dinding, kecuali rumah 

bpk. Achmad Syahidin yang dibatasi dinding kayu dan pintu panil berdaun ganda. Di bagian 

tengah terdapat ruang keluarga dan kamar tidur di kanan kirinya. Menengok denah rumah 

tradisional Jawa, kemungkinan jumlah kamar tidur semula hanya ada 2. Sesuai tuntutan 

kebutuhan, kini di rumah-rumah objek amatan sudah ditambahkan beberapa kamar tidur 

dengan posisi di bagian depan kiri (rumah bpk. Slamet Sumyadi, bpk. Sulaiman, bpk. 

Achmad Syahidin dan bpk. Agus), bagian depan kanan (rumah bpk. Pramono dan bpk. 

Gambar 20 : Lantai rumah (sumber : survey lapangan) 
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Achmad Syahidin) maupun di bagian belakang (rumah bpk. Bambang). Rumah bpk. 

Ngadimin sudah dipotong sepertiga bagian kanannya untuk diberikan kepada anaknya agar 

bisa membangun rumah sendiri. Bagian tengah merupakan pusat kegiatan penghuni, sebagai 

ruang duduk, menonton TV, makan dan bersantai. Pada bagian ini masih terdapat amben 

kayu (balai-balai rendah untuk tempat duduk/berbaring) sebagai tempat penghuni bersantai. 

Ukuran amben ini sudah berkurang, karena menurut penuturan pemilik rumah, dulu amben 

ini memenuhi bagian kanan rumah dari ruang tamu sampai dinding kamar tidur (wawancara 

dengan bpk. Sulaiman dan ibu Achmad Syahidin). Kamar tidur asli yang terletak di kanan-

kiri ruang tengah mempunyai pintu yang saling menghadap ruang tengah, di sebelah pintu 

terdapat dinding panil kayu yang menghadap depan. Di beberapa rumah, kamar tidur di 

bagian kiri dipindahkan letaknya agar bisa menjadi akses ke ruang dapur di belakang. 

Dengan demikian pintu menuju dapur ini tidak terlihat dari depan. 

   

 

Gambar 22 : Denah rumah bp. Achmad 

Syahidin 

Gambar 21 : Denah rumah bpk. Slamet 

Sumyadi 
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Gambar 23 : Denah rumah bpk. Ngadimin   Gambar 24 : Denah rumah bpk. Agus 

 

       

Gambar 25 : Denah rumah bpk. Bambang   Gambar 26  : Denah rumah Bpk. Sulaiman 
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Gambar 27  : Denah rumah bpk. Pramono 
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Gambar 28 : Tata ruang rumah (sumber : survey lapangan) 

4.6 Detail Rumah  

Salah satu hal yang membedakan rumah-rumah objek amatan dengan rumah-rumah 

lain di sekitarnya adalah adanya beberapa detail yang menarik. Dimulai dari bagian depan, 

bentuk jendela dan pintu kacanya bervariasi. Di rumah bpk. Ngadimin dan bpk. Pramono 

pada bagian atas daun jendela dan pintu, terdapat hiasan motif flora.   

a. Ventilasi jendela 

Diatas jendela depan terdapat lubang ventilasi dengan bentuk yang bervariasi, kecuali 

di rumah bpk. Sulaiman, bpk. Pramono. Namun di rumah bpk. Pramono ada ventilasi 

pada jendela samping. 
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Gambar 29: Ragam ventilasi diatas jendela (sumber : survey lapangan) 

b. Ventilasi sopi-sopi 

Pada dinding sopi-sopi terdapat lubang ventilasi dengan bentuk yang bervariasi, 

kecuali di rumah bpk. Bambang yang tidak ada sopi-sopinya karena atapnya berbentuk  

limasan. Bentuk ventilasi dinding sopi-sopi antara lain seperti bentuk spade di rumah 

bpk. Achmad Syahidin, bentuk lung-lungan ukir di rumah bpk. Slamet Sumyadi, di 

rumah bpk. Agus berbentuk segitiga,  



 

Gambar 30: Ragam lubang ventil

c. Ujung listplank 

Ada tiga rumah yang p

Ngadimin, rumah bpk. 

Syahidin listplanknya sudah diganti

bpk. Bambang tidak ada listplank.

 

: Ragam lubang ventilasi tutup keong/sopi-sopi (sumber : survey

Ada tiga rumah yang pada ujung listplanknya terdapat hiasan, 

Ngadimin, rumah bpk. Agus dan rumah bpk. Sulaiman.  Di rumah bpk. Achmad 

sudah diganti kalsiplank, di rumah bpk. Slamet Sumyadi 

tidak ada listplank. 
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urvey lapangan) 

 yaitu rumah bpk. 

rumah bpk. Achmad  

kalsiplank, di rumah bpk. Slamet Sumyadi dan 
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Gambar 31 : Detail ujung listplank (sumber : survey lapangan) 

 

d. Konsol dinding depan 

Atap emperan depan disangga oleh konsol horizontal. Karena posisinya yang 

horisontal ini pada beberapa rumah dijumpai konsolnya kurang bisa menahan beban 

sehingga posisinya sudah miring, bahkan ada yang disangga dengan kayu kecil agar 

tetap bisa kuat. Di rumah bpk. Agus, konsolnya ditambah dengan penyangga besi yang 

dibentuk melengkung.  
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Gambar 32 : Konsol emperan depan (sumber : survey lapangan) 

e. Tebeng soko tengah 

Pada area antara blandar dan sunduk kili belakang, terdapat panil ornamen kayu yang 

disebut tebeng. Ada tebeng yang bentuknya sederhana seperti di rumah bpk. Bambang 

yang tanpa ukiran, sampai yang diukir dengan detail seperti di rumah bpk. Sulaiman 

dan bpk. Agus. Tebeng di rumah bpk. Achmad Syahidin, bpk. Pramono dan bpk. 

Slamet Sumyadi selain ukirannya cukup detail juga dicat dengan beberapa warna.  
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Gambar 33 : Tebeng di rumah bpk. Achamd Syahidin (sumber : survey lapangan) 

 

Gambar 34 : Tebeng  di rumah bpk. Slamet Sumyadi (sumber : survey lapangan) 

 

Gambar 35 : Tebeng di rumah bpk. Ngadimin (sumber : survey lapangan) 



 

Gambar 36 : Tebeng di rumah bpk. 

Gambar 37  : Tebeng di rumah bpk. Bambang

Gambar 38 : Tebeng di rumah bpk. Sulaiman

Gambar 39 : Tebeng di rumah bpk. Pramono

: Tebeng di rumah bpk. Agus (sumber : survey lapangan)

: Tebeng di rumah bpk. Bambang (sumber : survey lapang

: Tebeng di rumah bpk. Sulaiman (sumber : survey lapangan)

: Tebeng di rumah bpk. Pramono (sumber : survey lapangan)
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lapangan) 

 

lapangan) 

 

lapangan) 

 

lapangan) 



 

4.5.  Pembahasan 

Dari segi orientasi bangunan, rumah

utara-selatan seperti halnya rumah Jawa di daerah selatan. Adanya keragaman arah hadap 

rumah menunjukkan bahwa pembangunan rumah di Sepakung mengikuti pola jalan 

lingkungan yang ada. Hal ini berbeda dengan rumah

menghadap selatan dan cenderung mirip dengan rumah

Bedanya di Sepakung ada dua rumah objek amatan yang menghadap arah barat

Agus dan bpk. Bambang) 

          Gambar 40 :  Orientasi rumah  

Dalam hal bentuk, rumah 

bagian Selatan dan Utara. Bentuk

oleh rakyat biasa dan tingkata

susunan bentuk atap yang memanjang ke belakang 

susunan rumah joglo. Rumah Pencu di pesisir utara 

jika ada penambahan (untuk da

beratap kampung.  

Hal yang menarik adalah bagian muka rumah Sepakung yang juga berbeda baik 

dengan rumah joglo maupun rumah pencu. Jika rumah joglo bagian depannya berupa 

pendhapa yang terbuka tanpa dind

Dari segi orientasi bangunan, rumah-rumah di Sepakung ini tidak selalu bersumbu 

selatan seperti halnya rumah Jawa di daerah selatan. Adanya keragaman arah hadap 

rumah menunjukkan bahwa pembangunan rumah di Sepakung mengikuti pola jalan 

lingkungan yang ada. Hal ini berbeda dengan rumah-rumah di bagian selatan Jawa yang 

menghadap selatan dan cenderung mirip dengan rumah-rumah di daerah pesisir kilen. 

Bedanya di Sepakung ada dua rumah objek amatan yang menghadap arah barat

 

 

rumah  amatan. (sumber : sketsa peneliti)   Arah Utara 

rumah di Sepakung dan sekitarnya berbeda dengan rumah Jawa di 

entuk atap kampung dan serotong adalah bentuk yang digunakan 

dan tingkatannyan masih berada dibawah maligi dan pencu

susunan bentuk atap yang memanjang ke belakang di Sepakung lebih mendekati bentuk 

rumah joglo. Rumah Pencu di pesisir utara Jawa Tengah bentuk atapnya tunggal dan 

(untuk dapur) biasanya diposisikan di samping berupa bangunan 

Hal yang menarik adalah bagian muka rumah Sepakung yang juga berbeda baik 

dengan rumah joglo maupun rumah pencu. Jika rumah joglo bagian depannya berupa 

yang terbuka tanpa dinding dan rumah pencu bagian depannya berupa  
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Sepakung ini tidak selalu bersumbu 

selatan seperti halnya rumah Jawa di daerah selatan. Adanya keragaman arah hadap 

rumah menunjukkan bahwa pembangunan rumah di Sepakung mengikuti pola jalan 

bagian selatan Jawa yang 

rumah di daerah pesisir kilen. 

Bedanya di Sepakung ada dua rumah objek amatan yang menghadap arah barat (rumah bpk. 

 

 

Arah Utara ↑ 

di Sepakung dan sekitarnya berbeda dengan rumah Jawa di 

adalah bentuk yang digunakan 

pencu. Namun 

lebih mendekati bentuk atau 

bentuk atapnya tunggal dan 

berupa bangunan 

Hal yang menarik adalah bagian muka rumah Sepakung yang juga berbeda baik 

dengan rumah joglo maupun rumah pencu. Jika rumah joglo bagian depannya berupa 

bagian depannya berupa  
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beranda/teras, rumah Sepakung bagian depannya ditutup dinding. Hal yang khas dari rumah 

Sepakung adalah dinding mukanya dipenuhi jajaran jendela dan atau pintu kaca. Dengan pola 

4-6-4 yang sama di semua rumah, variasinya ada pada kombinasi pintu dan jendela atau 

semua berupa pintu. Penggunaan kaca di bagian muka ini selain menjaga kontinuitas visual 

antara bagian dalam rumah dan luar, juga membuat ruang tamu dipenuhi cahaya matahari 

sehingga ruang dalam rumah terasa hangat. Hal ini cukup penting mengingat daerah 

Sepakung berada di pegunungan yang cukup dingin. 

Dari detail-detail rumah yaitu ornamen, juga dijumpai kekhasan rumah Sepakung 

dibanding rumah joglo maupun rumah pencu. Di rumah joglo tidak dijumpai adanya tebeng 

atau panil berukir di bagian blandar & sunduk kili. Demikian juga di rumah pencu hal ini 

tidak dijumpai. Ornamen seperti tebeng ini lebih mirip dengan gebyok di rumah Kudus, 

namun di Sepakung dimensi dan ukirannya tidak serumit di Kudus. Detail lain seperti konsol 

depan yang berbentuk horisontal juga tidak dijumpai di rumah Jawa, justru lebih mendekati 

konsol bangunan Cina seperti di klenteng. Bedanya konsol depan rumah Sepakung hanya 

satu, tidak ganda seperti di klenteng (kecuali di rumah bpk. Bambang). 

Dari beberapa hal diatas, tampak bahwa rumah Sepakung ini mempunyai ciri khas 

yang unik karena berbeda dengan rumah Jawa di bagian selatan maupun bagian utara 

(pesisir).  Hal ini wajar karena letak Sepakung yang berada di tengah-tengah antara pesisir 

kilen dan negarigung, juga daerahnya merupakan pegunungan yang berhawa dingin. 
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BAB V    

KESIMPULAN DAN SARAN 

  

1.   Simpulan  

Perbedaan karakteristik rumah Jawa di bagian selatan, bagian utara dengan rumah di 

sekitar Sepakung antara lain: 

RUMAH JAWA DI 
BAGIAN SELATAN 

RUMAH JAWA DI 
BAGIAN UTARA 

RUMAH DI SEKITAR 
SEPAKUNG 

Bentuk atap joglo dan 
limasan 

Bentuk atap pencu Bentuk atap kampung 
srotongan 

Bentuk denah memanjang ke 
belakang 

Bentuk denah bujursangkar 
atau memanjang ke samping 

Bentuk denah memanjang ke 
belakang 

Ada pendhapa di bagian 
depan bangunan 

Tidak ada pendhapa di bagian depan bangunan 

Ada ruang untuk pertunjukan 
wayang kulit 

Tidak ada ruang untuk pertunjukan wayang kulit 

Ada kamar tidur utama 
(senthong tengah) untuk 

Dewi Sri 

Tidak ada kamar tidur utama (senthong tengah) untuk Dewi 
Sri 

Bagian depan (pendhapa) 
tidak berdinding 

Bagian depan berupa 
emperan teras terbuka 

Bagian depan berdinding 
dengan deretan pintu dan 

jendela kaca 
Menggunakan umpak dari 

batu 
Menggunakan umpak dari 

kayu 
Tidak menggunakan umpak 

batu 
Tidak ada tebeng ukir Ada tebeng ukir di bagian 

tengah 
Tidak ada penggunaan 

genteng wayangan 
Penggunaan genteng 

wayangan 
Tidak ada penggunaan 

genteng wayangan 
Tidak ada konsol horisontal 

di dinding depan 
Sebagian rumah ada yang 

menggunakan konsol 
horisontal 

Atap emper depan disangga 
konsol horisontal 

Tidak ada pintu kupu tarung Penggunaan pintu kupu 
tarung 

Tidak ada pintu kupu tarung 

Bangunan selalu menghadap 
selatan 

Bangunan tidak selalu 
menghadap selatan, bisa 

tenggara, barat daya, timur 
laut atau barat laut 

Bangunan tidak selalu 
menghadap selatan, ada yang 

ke barat 

Ada gonjo pada bagian atas soko. Tidak ada gonjo pada ujung 
soko 
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2.   S a r a n  

Rumah tradisional di desa Sepakung dan sekitarnya ini lambat laun jumlahnya akan 

berkurang karena umur, harga material kayu dan trend arsitektur modern yang lebih disukai 

penduduk setempat. Untuk itu, perlu upaya pelestarian agar aset budaya ini bisa dinikmati 

generasi mendatang, apalagi desa Sepakung termasuk Desa Wisata yang masih harus 

mendayagunakan segala potensinya agar bisa menjadi objek wisata unggulan. 

Perlu diadakan penelitian lanjutan karena saat pelaksanaan survay pendalaman 

ditemukan beberapa rumah di sekitar Kebondowo yang bentuknya menyerupai dengan obyek 

amatan, namun memiliki kekhasan seperti layaknya rumah peninggalan kolonial Belanda. 

Sedangkan diketahui bahwa daerah Kebondowo merupakan kawasan pusat dan teramai di 

Banyubiru, yang masih banyak terdapat bangunan peninggalan kolonial Belanda. Bahkan 

batu-batu peninggalan bangunan candi juga banyak ditemukan disana.  
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Pendanaan 

Sumber 
Jml (Juta 
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1. 2014  MCK Plus Sebagai Solusi Sanitasi lingkungan, 

ruang komunal baru dan penghasil bahan bakar 
alternatif di permukiman padat penduduk 
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No Tahun Judul Pengabdian Kepada Masyarakat Pendanaan 
Sumber Jml (Juta Rp) 

1. 2015 Ibm Penataan Taman Tejokusumo  

Kelurahan Muktiharjo Kidul Semarang  

LPPM 

UPGRIS 

6,25 

2. 2015 Ibm Penyuluhan Membangun Rumah  

Tahan Angin Puting Beliung Dan Bantuan 

Bahan  Material Rumah Di Desa Gempolsari,  

Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati  

LPPM 

UPGRIS 

15,00 

3 2016 IbM Kelompok Sadar Wisata Kecamatan 

Banyubiru 

LPPM 

UPGRIS 

5 

4 2017 IbM Penataan Kampung Tematik Melalui Mural 

di Kampung Tas Leduwi Sarirejo, Kampung 

Eduwisata Lunpia Kebonagung dan Kampung 
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LPPM 

UPGRIS 

7,5 

 

  



45 
 

 

Anggota  Tim Pengusul  

E. Identitas Diri 

1. Nama Lengkap (dengan gelar) M. Agung Wahyudi, S.T.,M.T 

2. Jenis Kelamin Laki-laki 

3. Jabatan Fungsional Tenaga Pengajar  

4. NIP/NIK/Identitas Lainnya 147101445 

5. NIDN 0610027101 

6. Tempat dan Tanggal Lahir Demak, 10 Februari 1971 

7. E-mail Denbaguse.agung@gmail.com 

8. Nomor Telepon/HP 0818240199 

9. Alamat Kantor Jl. Sidodadi Timur 24 Dr. Cipto  

Semarang 

10. Nomor Telepon/Faks 0248444139 

11. Lulusan yang Telah Dihasilkan -  

  Gambar Teknik 

12. Mata Kuliah yang Diampu Gambar Digital Dasar 

  Presentasi Arsitektur 

 

F. Riwayat Pendidikan 

 S-1 S-2 

Nama Perguruan 

Tinggi 

Universitas Diponegoro Universitas Diponegoro 

Bidang Ilmu Jurusan Arsitektur 

Fakultas Teknik 

Magister Teknik Arsitektur 

Tahun Masuk-Lulus 1990 - 1996 2002 - 2006 

 

G. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir 

No Tahun Judul Penelitian Pendanaan 

   Sumber Jml (Juta 

Rp) 

1. 2015 Rancangan Ruang Pengasapan Ikan berdasarkan 

Alur Proses Pengolahannya Studi Kasus di 

swadaya 6,00 



46 
 

Bandarharjo Kota Semarang. 

 

H. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir 
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