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KETERKAITAN GAYA HIDUP KELUARGA DAN  

TATA RUANG RUMAH DI KAMPUNG ARAB GRESIK 
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Jalan Arief Rakhman Hakim no 100 Surabaya 60117 

ika.ratni@gmail.com 

 

Abstrak 

 
Kota Gresik merupakan salah satu kota pantai Utara (pesisir Utara) Pulau Jawa yang menurut 

historisnya merupakan kota bandar perdagangan besar. Pembentukan dan perkembangan kota 

Gresik seperti kota-kota pantai pada umumnya adalah peran heterogenitas etnis pendatang.  

Etnis Arab merupakan salah satu etnis yang selalu terdapat pada kota-kota pantai Utara Jawa 

(termasuk Gresik). Menurut historis, ada seorang ulama dari Arab yang mendarat di desa Leran 

pada abad ke 13 sebagai penyebar agama Islam yang pertama di Jawa, namanya Syech Maulana 

Malik Ibrahim. Pada jaman Majapahit, Syech Maulana Malik Ibrahim dianggap sebagai kebanggaan 

para penguasa, oleh karena itu beliau diangkat sebagai syah bandar pertama di Gresik dan diberi 

tanah kekuasaan di wilayah desa Gapura (dekat Pelabuhan Gresik), yang sekarang dikenal sebagai 

Kampung Gapura. Kampung Arab adalah salah satu kampung lama (tua) di Gresik, dimana kampung 

tersebut merupakan salah satu bagian wilayah dari Kampung Gapura. Penduduk di wilayah 

Kampung Arab tersebut  mayoritas keturunan Arab-Yaman. Latar belakang masyarakat etnis ini 

secara historis, ada yang kelompok masyarakat ulama, ada yang kelompok masyarakat pedagang 

atau wirausahawan, masyarakat etnis ini memiliki budaya Arab-Islam. Setiap keluarga mempunyai 

gaya hidup masing-masing sesuai kelompok masyarakatnya. Melalui bentuk survey kemasyakatan 

dengan model survey pendapat umum / jajak pendapat tentang aspek aspek kehidupan serta 

karakteristik budaya per kelompok masyarakat di rumah-rumah kampung Arab Gresik , ditemukan 

beberapa aspek tata ruang rumah yang terkait dengan gaya hidup penghuni rumah/keluarga. 

 

Kata kunci: gaya hidup, tata ruang, kampung Arab 

 

1. Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang 

Gresik  sebagai daerah permukiman, secara historis kronologis dimulai dari pedukuhan Leran 

yang dahulunya merupakan Pelabuhan. Sebagai bukti hal itu, sebagaimana disebutkan di depan bahwa 

disana ditemukan Batu Nisan Leran (de grafsten te Leran), yang sering disebut Prasasti Islam Leran. 

Peristiwa kedatangan Sultan Cermen ini terjadi pada tahun 1303 Saka (1381 M). Aktifitas Pelabuhan 

rupanya bergeser ke arah Timur, yakni ke Gresik (wilayah Kecamatan Gresik sekarang), sejalan 

dengan rute perdagangan dunia dan perkembangan serta penyebaran agama Islam. Terjadi pergeseran 

aktifitas Pelabuhan dari Leran ke Gresik, disebabkan adanya pendangkalan sepanjang pantai Utara 

Pulau Jawa khususnya Jawa Timur dalam hal ini termasuk pantai-pantai wilyah Gresik, dari Ujung 

Pangkah sampai Leran sebagai akibat endapan yang dibawa oleh Sungai Brantas dan Bengawan Solo 

yang bermuara di Pantai Gresik. Karena itulah Pelabuhan yang pernah ada pada jaman dahulu 

sekarang menjadi daratan seperti Pelabuhan Jaratan, Leran dan Sidayu. Pembentukan dan 

perkembangan kota Gresik seperti kota-kota pantai pada umumnya adalah peran heterogenitas etnis 

pendatang. Etnis Arab merupakan salah satu etnis yang selalu terdapat pada kota-kota pantai termasuk 

kota Gresik. Menurut historis Buku “Qishotul-Ba‟dlil Aslafil Jawiyyin” mencatat pula kedatangan 

Muballigh generasi kedua yakni Maulana Malik Ibrahim beserta rombongan yang mendarat di Desa 

Sambelo (suatu tempat yang termasuk Desa Leran) pada tahun 1311 Saka (1389 M), kemudian 

mendirikan mesjid di Pedukuhan Cinan Leran. Syekh Maulana Malik Ibrahim pada jamannya 

mailto:ika.ratni@gmail.com
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dianggap sebagai kebanggaan para penguasa, tiang para raja dan menteri. Maulana Malik Ibrahim 

adalah syah bandar pertama di kota Gresik di jaman kerajaan Majapahit. Sebagai seorang syah bandar, 

Maulana Malik Ibrahim diberi tanah kekuasaan di wilayah kota Gresik oleh Raja Majapahit, di desa 

Gapuro.Wilayah tersebut sekarang dikenal sebagai batas wilayah  Desa  Gapuro-sukolilo, yang 

terletak di wilayah pusat kota Gresik. Di wilayah Kelurahan Gapuro-sukolilo, dahulu dan kini telah 

dihuni oleh masyarakat pribumi yang mayoritas Keturunan Arab, dimana lingkungan permukimannya 

terletak disekitar Makam Malik Ibrahim ( mengelilingi Area Makam ), dahulu lingkungan itu bernama 

Kampung Gapuro dan sekarang lingkungan permukiman tersebut dikenal dengan nama Kampung 

Arab Malik Ibrahim. Penduduk wilayah Kampung Arab Gresik mayoritas keturunan Arab-Yaman. 

Latar belakang masyarakat etnis ini secara historis, ada yang sebagai ulama, ada juga yang sebagai 

pedagang atau wirausahawan; yang mana kelompok masyarakat tersebut mempunyai gaya hidup 

berlainan. Jika ditinjau dari tata ruang rumah dan kondisi eksisting kampungnya, ada ke khusus an tata 

ruang rumah keluarga (fam) pada permukiman kampung Arab. Untuk itu perlu dicari, digali dan 

dirumuskan pengaruh-pengaruh terjadinya tata ruang rumah akibat keanekaan gaya hidup keluarga 

(fam) yang berdomisili di lingkungan kampung Arab Gresik. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

 Untuk menggali dan mengetahui keanekaan gaya hidup keluarga/fam yang telah terjadi, sehingga 

dapat diketahui keanekaan tata ruang rumah keluarga/fam di kampung Arab Gresik. 

 Untuk mencari dan merumuskan proses terjadinya keanekaan tata ruang rumah keluarga/fam 

yang berdomisili di Kampung Arab Gresik. 

 

1.3. Dasar Teori 

o Gaya Hidup Manusia. 

Manusia lahir dengan potensi-potensi, karakteristik dan sifat-sifat individualitas yang unik baik 

psikologis maupun psikis. Meskipun pada dasarnya identitas tiap-tiap individu berbeda-beda, akan 

tetapi secara umum dapat dilihat faktor-faktor yang menentukan perkembangan kemauan dan 

keinginan individu sebagai manusia. Suatu kenyataan proses pertumbuhan seorang individu manusia 

amat ditentukan beberapa faktor, diantaranya adalah faktor waktu dan umur. Setiap individu manusia 

berkembang kontinyu dari masa bayi sampai meninggal dunia dan melalui seluruh perkembangan 

hidup itulah perubahan-perubahan yang terjadi di dalam proses kehidupan manusia. Kemauan dan 

keinginan setiap individu manusia sangat dipengaruhi oleh jenis kelamin, umur, pendidikan, ekonomi, 

pengalaman, behavior, gaya hidup dan lain sebagainya yang mana sangat terkait dengan psikis dan 

psikologi, sosial budaya ekonomi dan lingkungan.  

Selain kebutuhan akan ikatan sosial, seseorang juga membutuhkan ruang untuk menyendiri. 

Menurut Altman & Chemers (1981) sasaran privacy dapat dibedakan menjadi dua tingkat ; yaitu : 

pertama pengaturan privacy berkaitan dengan pengelolaan hubungan sosial. Dengan mengatur 

keterbukaan - ketertutup diri atau kemampuan - hambatan mendekati pihak  lain, seseorang bisa 

mengatur kontak sosial dengan orang lain dalam hal yang berhubungan dengan keinginan pribadi, 

keakraban hubungan, dan keadaan/ situasi yang ada. Pengelolaan hubungan antar pribadi merupakan 

tujuan yang penting dari pengaturan privacy. Kedua, kelangsungan hidup atau kesejahteraan 

psikologis dari orang-orang ataupun kelompok berpusat pada keberhasilan pengelolaan privacy. 

Keberhasilan atau kegagalan dalam pengaturan privacy bisa berpengaruh pada identitas diri, 

penghargaan diri, dan kepercayaan diri, atau bahkan kesejahteraan dan kemampuan bertahan dari 

orang-orang atau kelompok tersebut. Dengan demikian identitas diri dan rasa percaya diri mencakup 

kemampuan mengendalikan batasan-batasan dalam hubungan dengan orang lain. Proses pemahaman 

lingkungan berpengaruh pada evolusi proses-proses yang berkaitan dengan batasan antar pribadi. 

Sampai batas tertentu, proses pemahaman lingkungan dan proses pengaturan privacy merupakan 
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bagian dari hubungan yang lebih umum antara orang dan budaya dengan lingkungan mereka dan antar 

diri mereka sendiri. 

Cherulnik & Wilderman (1986) berpendapat bahwa gaya hidup penghuni tercermin pada gaya 

rumahnya. Gaya hidup diperlukan untuk menunjang secara keinginan, tujuan hidup dan nilai 

kehidupan dari seorang individu maupun kelompok (kelompok terkecil adalah sebuah keluarga). Gaya 

hidup sangat tergantung oleh faktor pendidikan, tahapan siklus kehidupan, status sosial dan ekonomi, 

jenis pekerjaan dan subkultur (etnik, nilai tradisi dan norma) 

 

o Keluarga 

Perkawinan merupakan awal terjadinya suatu keluarga, dimana terjadi ikatan pribadi antara pria dan 

wanita, yang mempunyai minat-minat, citarasa-citarasa dan tujuan-tujuan yang sama. Hal sama telah 

dikemukakan oleh Mac Iver dan Page (1952) bahwa keluarga mempunyai minat-minat, citarasa-

citarasa dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Setiap manusia yang telah memasuki pintu gerbang 

perkawinan, pasti menginginkan tercapainya keluarga sejahtera lahir dan batin, serta perlindungan 

secara fisik maupun non fisik bagi kehidupan keluarganya. Keluarga adalah kelompok primer yang 

terpenting dalam masyarakat. Secara historis keluarga terbentuk paling tidak dari satuan yang 

merupakan organisasi terbatas dan mempunyai ukuran minimum, terutama pihak-pihak yang pada 

awalnya mengadakan suatu ikatan. Salah satu perbedaan yang cukup penting terlihat dari bentuk 

hubungan anggota-anggotanya yang lebih bersifat saudara dan merupakan ciri-ciri kelompok primer, 

antara lain: mempunyai hubungan yang lebih intim, kooperatif, face to face, masing-masing anggota 

memperlakukan anggota lainnya sebagai tujuan bukannya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dengan 

demikian keluarga mempunyai sistim jaringan interaksi yang lebih bersifat hubungan interpersonal, 

dimana masing-masing anggota dalam keluarga dimungkinkan mempunyai intensitas hubungan satu 

sama lain, antara ayah dan ibu, ayah dan anak, ibu dan anak, maupun antara anak dan anak. Didalam 

sepanjang sejarah kehidupannya, keluarga mengalami tahapan yang dapat disebut sebagai suatu 

siklus/lingkaran kehidupan berkeluarga. 

 

o Rumah, konsep dan proses bermukim 

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, setelah sandang, pangan, pendidikan dan 

kesehatan. Hal tersebut karena rumah berfungsi sebagai pelindung dan pengaman manusia dari 

pengaruh dan gangguan alam / cuaca maupun makhluk lain. Menurut Kent (1991) dan Layne (1987), 

penghuni rumah mempengaruhi terjadinya ruang, struktur serta penataan ruang dalam rumah. Rumah 

bukan hanya sekedar bangunan tetapi merupakan suatu konteks atau hubungan sosial suatu keluarga. 

Pada dasarnya terdapat 4 golongan gaya hidup yang mempengaruhi pemilihan lingkungan hunian, 

yaitu: 

1. Terkait dengan kenyamanan hidup yang dingini, umumnya memilih lokasi di lokasi di pusat 

permukiman yang memiliki fasilitas lengkap 

2. Terkait dengan pekerjaan dan kedudukan penghuni dalam masyarakat, umumnya memilih lokasi 

pada daerah pinggiran kota yang memiliki nilai gengsi 

3. Terkait dengan pemilihan lingkungan yang tepat bagi perkembangan dan pertumbuhan anak-anak, 

ukuran rumah dan halaman seluas mungkin serta fasilitas keluarga lainnya 

4. Terkait dengan pengutamaan interaksi dengan pihak lain yang dianggap perlu antara lain 

permukiman bagi jenis pekerjaan tertentu, etnis tertentu dan lain sebagainya. 

Penghuni rumah di kampung Arab Gresik mayoritas beragama Islam. Pola masyarakat yang beragama 

Islam, menurut Zein Moedjiono W. P (1997 .mengatakan Arsitektur Rumah Muslim itu terkait dengan 

aspek keduniaan, material, ubudiyah yang tidak terajarkan secara langsung di dalam Al Qur‟an dan 

Hadits; Rumah Muslim hendaknya berdasarkan kepada keserasian hubungan secara Islami antara 

manusia dengan Allah, dengan sesamanya dan dengan alam lingkungannya. Lebih lanjut Zein 

menjelaskan bahwa ruang-ruang yang ditata menghadap atau menyilang arah Kiblat, sangat 

menguntungkan karena orientasi religi ini berkaitan dengan keutamaan sikap Muslim dalam 

mengerjakan shalat, tifur, wudhu‟, mandi dan buang air. Altman & Gauvain (1981) juga mengatakan 
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bahwa antara daerah depan dan daerah belakang rumah ada daerah „antara‟ yang mempunyai fungsi 

khusus.  

 

2. Metode Penelitian 

 

Bentuk metode deskriptip yang digunakan adalah bentuk survei kemasyarakatan, yang dapat 

mengungkapkan aspek-aspek dalam kehidupan masyarakat seperti sejarah tentang kampung Arab 

Malik Ibrahim, karakteristik kebudayaan masyarakat kampung Arab. Selain bentuk survei diatas, juga 

digunakan model survei pendapat umum atau jajak pendapat. Mengingat sejarah yang akan digali 

merupakan sejarah yang diturunkan dari generasi ke generasi melalui tuturan atau cerita secara lisan, 

yang dapat diklasifikasikan ke dalam legenda setempat. Adapun metode pengumpulan cerita sejarah 

diatas dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu penelitian di perpustakaan dan penelitian langsung di 

lapangan, sumber datanya berupa peninggalan tak tertulis berupa cerita/dongeng rakyat mengenai 

kampung, baik secara historis maupun legendaris, cerita sejarah Makam Malik Ibrahim, adat istiadat 

maupun budaya masyarakat kampung Arab. Penggalian data yang diperoleh dengan teknik wawancara 

bebas, dimana sifat wawancara ini bebas, santai dan dapat memberikan kesempatan yang sebesar 

besarnya untuk mendapatkan keterangan yang ditanyakan. Sebagai responden adalah penduduk 

kampung yang dipilih secara non random, yaitu sebanyak 10 % dari jumlah hunian di lingkungan 

perumahan Kampung Arab yang telah ditetapkan (16 responden / rumah) dari 155 buah hunian yang 

ada di Kampung Arab Gresik. Variabel yang digunakan adalah aspek aspek yang terkait dengan gaya 

hidup keluarga/fam penghuni perumahan di kampung Arab : jumlah anggota keluarga, agama, 

pendidikan, pekerjaan, lokasi kerja, status, asal-usul responden, lama tinggal, mata pencaharian tetap / 

sampingan, penghasilan per-bulan, aktifitas sehari-hari, gaya hidup, budaya, perilaku penghuni rumah 

di kampung dan aspek-aspek yang terkait dengan tata ruang perumahan di kampung Arab : status 

hunian, letak rumah, luas rumah, jenis ruang, jumlah ruang, situasi / kondisi fisik rumah responden.  

Data yang diperoleh dari hasil survey lapangan dengan cara pengisisan kuesioner / angket; selanjutnya 

dilakukan pengolahan data. Data – data yang ada diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan; tujuan dan 

sasaran penelitian. Data berupa sejumlah jawaban dari pertanyaan angket / kuesioner yang terdiri atas 

: data responden; data identitas penghuni rumah; mobilitas penghuni; situasi dan kondisi rumah; 

semua data – data hasil survey lapangan di Kampung Arab  tersebut lalu ditabulasikan dengan 

program Excell, untuk memudahkan dalam membacanya. 

Langkah berikutnya adalah menganalis data yang telah dioleh. Proses analisis dimulai dengan 

menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu melalui wawancara; pengamatan 

lapangan melalui foto; gambar; dokumen dan sebagainya. Untuk tahap yang terakhir setelah 

pemeriksaan keabsahan pengolahan data yang didapatkan dari hasil analisis; selanjutnya dapat 

dilakukan penaksiran / perhitungan data dari hasil pengolahan. Dari analisis data (analisis kwalitatif) 

terhadap seluruh data yang didapat dari jawaban angket / kuesioner dapat ditemukan hasil akhir 

(kesimpulan) untuk menjawab solusi permasalahan telah dikemukakan sebelumnya. Untuk menjawab 

rumusan – rumusan permasalahan tersebut diatas; maka hasil pengolahan data (analisis data) sangat 

diperlukan untuk tahapan pembuktian. 

3. Hasil Diskusi 

3.1. Lingkungan Kampung Arab Gresik 

Batas wilayah Kampung Arab Gapuro – Malik Ibrahim yang termasuk wilayah RW 02 Desa 

Gapurosukolilo, dibatasi oleh Jalan Malik Ibrahim; Gang Lebar (Gang 7) Malik Ibrahim; Jalan K.H. 

Zubair dan Jalan K.H. Agus Salim. Kampung Malik Ibrahim merupakan salah satu kampung tua / 

lama yang terletak di pusat kota Gresik , yang wilayahnya termasuk berpenduduk dengan kepadatan 

tinggi. Menurut Monografi Desa Gapuro pertambahan penduduknya per-tahun lebih kurang 3 %, 

perkembangan jumlah penduduk tersebut mau tidak mau mempengaruhi kondisi fisik dan non fisik 
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dari kampung tersebut. Kampung tersebut terdiri atas 5 RT dan 12 Gang (mayoritas Gangnya adalah 

Gang Buntu sejumlah 8 Gang), mayoritas penduduknya adalah keturunan Arab ( Yaman ) sekitar 925 

jiwa dengan bermacam-macam keluarga/marga/fam. Masyarakatnya konon terbagi atas 2 golongan, 

yaitu golongan kaum ulama dan golongan kaum pedagang. Mayoritas agamanya adalah Islam. Selain 

itu perkembangan mata pencaharian dari penduduknya, yang dulunya adalah hanya perdagangan dan 

usaha industri sarung tenun (sutera / katun / misseries), sekarang telah bertambah dengan usaha 

„sarang burung‟ dan usaha lain yang berkaitan dengan ketrampilan jahit, bordir dan usaha yang 

berkaitan dengan kegiatan wisata wali-sanga ( ziarah makam Malik Ibrahim dan makam lainnya ), hal 

tersebut mau tidak mau juga berpengaruh terhadap perubahan tingkat pendapatan penduduk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Kondisi Rumah di Kampung Arab Gresik 

Rumah di Kampung ini di tempati oleh bermacam-macam keluarga/fam/marga, yang mana 

keluarga/fam terbanyak adalah keluarga/fam/marga Shahab/Shihab dan marga/fam Bahasuan, yang 

rumahnya mayoritas terletak di jalan besar. Ada rumah keluarga/fam/marga lain untuk pelengkap 

karena rumah mereka terletak di Gang yang sempit / kecil. Mayoritas rumahnya berlantai satu, 

mayoritas hak menempati dan hak waris / hak milik-beli (dari saudara), permanen dan kondisinya 

baik, berkonstruksi batu bata dan kayu, satu lokasi ditempati oleh beberapa keluarga dari 

keluarga/fam/marga tersebut serta mempunyai fasilitas ruang yang mirip sekali terutama untuk 

keluarga/fam/marga yang sama. 

 

3.3. Lokasi Rumah Keluarga Responden di Kampung Arab Gresik 

Letak rumah Keluarga Fam Shihab di Jalan Malik Ibrahim di depan Lokasi Makam Malik 

Ibrahim (salah satu dari Wali Sanga), dengan kondisi jalan yang cukup baik dengan lebar jalan sekitar 

8 meter dengan arus lalu lintas 2 arah, daerah ini sering terjadi kemacetan karena banyaknya jumlah 

kendaraan (terutama kendaraan bis) yang parkir di tepi jalan ini, salah satunya di depan rumah ini. Di 

sebelah rumah ini ada gang kecil untuk sirkulasi beberapa rumah yang salah satunya adalah rumah 

anaknya. Keluarga Fam. Bahasuan menempati rumah yang letaknya ada di gang yang sempit dan 

buntu ( KH. Zubair Gg 26) dan berjarak sekitar 50 meter dari Jalan KH. Zubair. Gang ini lebarnya 

lebih kurang 2 meter yang dapat dilalui 1 kendaraan roda 2 dan 1 pejalan kaki. Sedangkan lokasi 

rumah Keluarga Fam. Lainnya , selain Fam. Shihab dan Fam. Bahasuan adalah keluarga Fam. 

Abdurrahman. Lokasi rumah Keluarga ini terletak di Malik Ibrahim Gg XI, dimana gang ini terletak 

di Jalan Malik Ibrahim. Lebar gang ini sekitar 3 meter , dimana bahan jalannya sudah di semen. 

Lokasi Gang cukup dekat dengan rumah Kelaurga Fam. Shihab. Untuk Keluarga Fam. Lainnya 

menempati rumah yang letaknya 100 meter dari jalan Malik Ibrahim 
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 Gambar 1. Peta Lingkungan Kampung Arab Gresik 

Sumber : Kelurahan Gapuro Kota Gresik, 2010 
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3.4. Gaya Hidup Keluarga di Kampung Arab Gresik 

 Gaya hidup keluarga /Fam. Shihab 

Keluarga/Fam. Shihab ini jumlah angggota keluarganya ada 5 orang dan 1 orang pembantu. 

Semuanya beragama Islam. Kepala Keluarga (suami/bapak) merupakan anak sulung dari generasi I 

Keluarga/Fam. Shihab, yang dari lahir sampai sekarang menempati rumah ini. Pekerjaan suami adalah 

sebagai ulama dan pengusaha industri sarung tenun, sedang isterinya sebagai ibu rumah tangga dan 

membantu mertuanya membuka warung makan yang ada di sebelah rumahnya. Anaknya yang 

perempuan 2 orang berpendidikan terakhir SMP, sudah menikah dan tidak tinggal bersama orang 

tuanya lagi, hanya sehari-hari ke rumah ini karena membantu neneknya yang membuka warung 

makan dan saudaranya yang laki-laki membuka toko makanan kecil yang ada di samping rumah. Hal 

yang suka sekali dilakukan oleh anggota keluarga adalah santai; ngobrol; masak memasak; kumpul-

kumpul dengan anggota keluarga lain. Keluarga ini senang kesederhanaan; praktis dan kelembutan. 

Untuk sosialisasi dengan lingkungan sekitarnya cukup terbuka, jika tidak perlu sekali mereka tidak 

pergi ke luar rumah. Keinginan yang lain adalah memperbaiki rumah terutama yang sangat 

dibutuhkan (prinsip keluarga); tidak diganggu oleh kebisingan lingkungan dan berupaya tidak 

merubah tampilan rumahnya. 

 Gaya hidup keluarga/Fam. Bahasuan 

Keluarga Fam. Bahasuan ini jumlah angggota keluarganya ada 5 orang dan 2 orang pembantu. 

Semuanya beragama Islam. Kepala Keluarga (suami/bapak) berasal dari luar kota Gresik sedangkan 

isterinya merupakan anak ke tiga dari generasi I Keluarga Fam. Bahasuan. Isteri dari lahir sampai 

menikah masih ikut orang tuanya yang rumahnya terletak di belakang rumah ini, baru setelah punya 

anak ke 2 sampai sekarang menempati rumah ini. Pekerjaan suami adalah sebagai pengusaha industri 

sarung tenun, sedang isterinya sebagai ibu rumah tangga dan berdagang barang-barang keramik dan 

plastik. Anaknya yang sulung sekolah di luar kota Gresik sedang yang nomor 2 dan 3 masih sekolah 

di Gresik. Hal yang suka sekali dilakukan oleh anggota keluarga adalah santai; ngobrol; makan, masak 

memasak; kumpul-kumpul dengan anggota keluarga lain. Keluarga ini senang hal-hal yang modern, 

praktis, memanfaatkan potensi alam, menata ruang dalam dan tanaman. Untuk sosialisasi dengan 

lingkungan sekitarnya sangat tertutup untuk orang luar tapi terbuka untuk orang dalam. Sekali-sekali 

mereka  pergi ke luar rumah. Keingginan yang lain adalah memperbaiki rumah terutama yang sangat 

dibutuhkan (prinsip keluarga) dan mengganti perabot-perabot lama. 

 Gaya hidup keluarga/Fam. Lainnya 

Keluarga Fam. Lainnya : Keluarga/Fam Abdurrahman generasi II di Kampung Arab Gresik. Jumlah 

angggota Keluarganya ada 8 orang dan tanpa pembantu. Semuanya beragama Islam. Kepala Keluarga 

(suami/bapak) merupakan anak ke tiga (laki-laki satu-satunya) dari generasi I Keluarga Fam. 

Abdurrahman, yang dari lahir sampai remaja menempati rumah besar yang ada di Jalan Malik Ibrahim 

(lokasi di seberang Malik Ibrahim Gg. XI), setelah menikah menempati rumah di Jalan KH Zubair, 

setelah anak-anaknya banyak yang sudah menikah dan punya rumah sendiri-sendiri, maka keluarga ini 

pindah ke rumah yang sekarang ini ditempati. Pekerjaan suami adalah sebagai  pengusaha industri 

sarung tenun yang letaknya di belakang rumah besar, sedang isterinya sebagai ibu rumah tangga. 

Anaknya yang sudah menikah 5 orang yang menempati rumah-masing dan anak bungsunya : 

perempuan masih sekolah SMA. Hal yang suka sekali dilakukan oleh anggota keluarga adalah santai; 

ngobrol; masak memasak; kumpul-kumpul dengan anggota keluarga lain. Keluarga ini senang 

kesederhanaan; praktis; dan effisien. Untuk sosialisasi dengan lingkungan sekitarnya cukup terbuka, 

jika tidak perlu sekali mereka tidak pergi ke luar rumah untuk isteri sedang untuk suami suka pergi 

dan ngobrol di warung dekat rumahnya. Keingginan yang lain adalah merawat rumah yang baru saja 

diperbaiki serta menata ruang dalam terutama ruang keluarga.  
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3.5. Tata Ruang Perumahan di Kampung Arab Gresik 

 Tata Ruang Rumah Keluarga/Fam. Shihab  

Letak rumah Keluarga Fam Shihab di Jalan Malik Ibrahim di depan Lokasi Makam Malik 

Ibrahim (salah satu dari Wali Sanga), dengan kondisi jalan yang cukup baik dengan lebar jalan sekitar 

8 meter dengan arus lalu lintas 2 arah, daerah ini sering terjadi kemacetan karena banyaknya jumlah 

kendaraan (terutama kendaraan bis) yang parkir di tepi jalan ini, salah satunya di depan rumah ini. Di 

sebelah rumah ini ada gang kecil untuk sirkulasi beberapa rumah yang salah satunya adalah rumah 

anaknya. Rumah ini menghadap ke Barat dan berfungsi sebagai rumah tinggal dan tempat usaha: toko 

makanan kecil yang terletak di depan rumah. Luas rumah sekitar 250 M2 dan luas tanahnya sekitar 

350 M2 dengan jumlah lantai : 1 lantai. Tampilan rumah seperti kondisi awal mula, hanya ada 

perubahan tampilan karena adanya toko dan perbaikan atap untuk teras rumah. Modelnya sangat 

sederhana dengan adopsi modelnya gaya kolonial. Yang menjadi ciri khasnya adalah adanya lubang 

jendela pada bagian atas atap. Rumah ini berpagar besi dengan ketinggian sekitar 2 meter, modelnya 

transparan dan biasa serta diberi cat warna putih dan biru. Rumah ini masih mempunyai halaman 

depan yang ditanami 1 pohon palem, halaman samping yang dibiarkan kosong dan halaman belakang 

yang difungsikan sebagai tempat jemur dan sumur dan mempunyai akses ke gang kecil di samping 

rumah sebagai pintu servis. Rumah ini terdiri rumah induk dan rumah penunjang/ fasilitas servise 

(dapur, kamar mandi, wc, gudang) yang dihubungkan dengan selasar terbuka. Rumah induk terdiri 

atas ruang tamu yang penataannya sangat sederhana: satu perabot kursi tamu dan satu dipan, Koridor 

dengan lubang jendela lebar; yang menghubungkan antara ruang tamu dan ruang makan serta ruang 

tidur yang berjumlah 3 kamar. Pembatas ruang antara ruang tamu dengan koridor adalah pintu lipat. 

Dan pembatas ruang yang lainnya dengan tembok setebal 1 batu. Besaran ruangan cukup luas dengan 

penataan perabot sangat sederhana, juga model perabot yang digunakan. Untuk pencahayaan dan 

penghawaannya cukup baik dengan dimensi pembukaan cukup besar dan di posisi yang tepat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2. Tata Ruang Rumah Keluarga/Fam Shihab 

Sumber : survey lapangan, 2011 

 

 Tata Ruang Rumah Keluarga/Fam. Bahasuan 

Keluarga/Fam. Bahasuan menempati rumah yang letaknya ada di gang yang sempit dan buntu ( KH. 

Zubair Gg 26) dan berjarak sekitar 50 meter dari Jalan KH. Zubair. Gang ini lebarnya lebih kurang 2 

meter yang dapat dilalui 1 kendaraan roda 2 dan 1 pejalan kaki. Rumah ini berstatus Hak Milik. 

Orientasi Rumah menghadap ke Selatan dan berfungsi sebagai rumah tinggal saja. Luas rumah sekitar 

350 M2 dan luas tanahnya sekitar 180 M2 dengan jumlah lantai : 2 lantai. Tampilan rumah bergaya 

modern tetapi tidak tampak dari jalan karena ada pembatas pagar yang setinggi 3 Meter dengan bahan 

batubata yang diplester dan dicat warna putih. Rumah ini masih mempunyai halaman depan yang 

selebar sekitar 1,5 meter dan diplester, tidak mempunyai halaman samping, tetapi ada jalur servis 

yang dilengkapi pintu servis, yang terletak di sebelah pintu masuk rumah dengan model pembukaan 2 

pintu dan halaman belakang yang difungsikan sebagai taman dan tangga menuju ke lantai 2. Rumah 

ini terdiri satu rumah induk Rumah induk terdiri atas ruang tamu yang penataannya sangat modern: 

satu perabot kursi tamu dengan model sofa, lemari bufet dan seperangkat meja kecil, tanpa koridor, 
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langsung berhubungan dengan ruang keluarga, yang mana pemakaian perabot yang modern. Ruang 

tidur yang berjumlah 2 kamar terletak di lantai 1 serta ruang tidur lainnya sejumlah 3 ruang ada di 

lantai 2. Pembatas ruang antara ruang tamu dengan ruang makan adalah pintu lipat. Dan pembatas 

ruang yang lainnya dengan tembok setebal 0,5 batu. Besaran ruangan tidak terlampau luas dengan 

penataan perabot yang modern juga model perabot yang digunakan. Untuk pencahayaan dan 

penghawaannya cukup baik karena beberapa ruangan terutama ruang makan tanpa batas dengan 

halaman belakang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. Tata Ruang Rumah Keluarga/Fam Bahasuan 

Sumber : survey lapangan, 2011 

 

 Tata Ruang Rumah Keluarga/Fam. Lainnya 

Lokasi rumah Keluarga/Fam. Lainnya: keluarga/Fam. Abdurrahman terletak di Malik Ibrahim Gg XI, 

dimana gang ini terletak di Jalan Malik Ibrahim. Lebar gang ini sekitar 3 meter , dimana bahan 

jalannya sudah di semen. Lokasi Gang cukup dekat dengan rumah Keluarga/Fam. Shihab. Rumah ini 

menghadap ke Selatan dan berfungsi sebagai rumah tinggal saja. Luas rumah sekitar 285 M2 dan luas 

tanahnya sekitar 170 M2 dengan jumlah lantai : 2 lantai. Tampilan rumah seperti kondisi awal mula, 

hanya ada perubahan pemakaian bahan yang dulunya hanya dicat saja sekarang memakai pelapis 

keramik. Modelnya sangat sederhana seperti rumah-rumah pada umumnya. Yang menjadi ciri 

khasnya adalah penggunaan 2 pintu, satu untuk pintu utama rumah dan satu lagi adalah pintu servis 

yang ada di samping rumah. Rumah ini berpagar besi dengan ketinggian sekitar 2 meter, modelnya 

transparan dan biasa serta diberi cat warna coklat. Rumah ini masih mempunyai halaman depan 

selebar 1,5 meter yang telah dikeramik dan digunakan untuk teras, halaman samping digunakan jalur 

servi yang ditutup dengan atap sehingga suasananya cukup gelap dan halaman belakang sudah 

dimanfaatkan untuk musholla; dapur, kamar mandi, WC, dan tangga menuju ke lantai 2, yang 

difungsikan sebagai tempat jemur dan beberapa kamar tidur, sumur terletak di depan dapur, yang telah 

ditutup oleh plesteran. Rumah ini terdiri rumah induk dan rumah penunjang/ fasilitas servise (dapur, 

kamar mandi, wc, gudang) yang dihubungkan dengan ruangan terbuka. Rumah induk terdiri atas 

ruang tamu yang penataannya cukup sederhana: satu perabot kursi tamu (sofa). Tidak ada 

koridor.Yang menghubungkan antara ruang tamu dan ruang keluarga adalah pintu lipat, dimana ruang 

keluarga sebagai akses menuju keruang tidur yang berjumlah 3 kamar. Pembatas ruang antara ruang 

tamu dengan ruang keluarga adalah pintu lipat. Dan pembatas ruang yang lainnya dengan tembok 

setebal 0,5 batu dan pembatas jendela kaca dengan dimensi yang cukup lebar. Besaran ruangan cukup 

luas dengan penataan perabot cukup sederhana, ruang keluarga dilengkapi dipan saja. 
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Gambar 4. Tata Ruang Rumah Keluarga/Fam Abdurachman 

Sumber : survey lapangan, 2011 

 

 3.6. Kaitan Gaya Hidup Keluarga dengan Tata Ruang Rumah di Kampung Arab Gresik 
 Pada Keluarga / Fam. Shihab 

Lokasi rumah di tepi jalan, memiliki luas tanah yang cukup besar, ada ruang usaha seperti toko atau 

kantor. Kesatuan spasial yang ada meliputi bangunan rumah induk, halaman depan, samping dan 

belakang, yang telah dimanfaatkan keluarga untuk kebutuhannya seperti penambahan ruang tidur atau 

kamar mandi/WC serta bangunan ruang-ruang servis, yang penataannya sesuai dengan model dan tipe 

keluarga. Rumah ini berpagar, berbahan dan model yang transparan, merupakan pencerminan 

keluarga yang cukup tertutup. Aksesibilitas hanya memiliki satu akses. Pada dasarnya terdapat dua 

akses pada lingkungan rumah, yaitu akses utama pada halaman depan untuk menuju ke rumah induk 

(teras atau ruang tamu) dan akses servis pada halaman belakang atau samping sebagai akses tambahan 

(terkadang tersembunyi). Yang terpengaruh oleh gaya hidup adalah model serta penataan akses 

tersebut, juga dimensi dan bahannya. Orientasi menghadap ke jalan lingkungan sesuai dengan letak 

akses utamanya. Aspek arah mata angin tidak mempengaruhi faktor orientasi rumah dan tidak 

terpengaruh oleh gaya hidup keluarga. 

 

o Struktur dan konfigurasi ruang 

Struktur dan konfigurasi ruang ini terlihat pada bangunan rumah induk dan rumah 

penunjangnya. Tata ruang pada bangunan rumah induk terlihat melebar ke samping dengan 

tatanan yang sesuai dengan karakter dan keinginan Keluarga yaitu keleluasaan yang cukup efektip 

serta sifat cukup sederhana. Konfigurasi ruang dengan konsep informal, dengan penataan ruang 

yang terikat pada satu ruang yaitu koridor yang cukup lebar dan memanjang, dimana sisi-sisinya 

merupakan ruang-ruang tidur, untuk ruang ini dibatasi oleh pintu lipat dengan bahan kayu jati, 

sewaktu-waktu diperlukan, dapat ditutup untuk membedakan fungsi ruang atau ada acara tertentu, 

selain itu penggunaan pintu tersebut mencerminkan ketertutupan keluarga. 

 

o Hirarki publik privat ruang dalam  

Pada dasarnya ruang-ruang di rumah induk lebih bersifat privat bila dibandingkan dengan 

ruang-ruang yang lain pada rumah tersebut. Pada rumah induk tetap terdapat ruang-ruang publik 

seperti ruang untuk menerima tamu yaitu teras dan ruang tamu. Tamu yang datang umumnya laki-

laki, tetapi dengan kemajuan masa dan keinginan serta kemauan keluarga terkadang hal-hal 

tersebut tidak menjadi penghalang untuk menerima tamu baik laki-laki maupun perempuan, akan 

tetapi ada pembedaan pintu masuknya, yang berdimensi besar untuk laki-laki dan yang berdimensi 

kecil untuk perempuan. (pencerminan pembedaan kaum laki-laki dan perempuan). 

 

 Pada Keluarga/Fam. Bahasuan 

Lokasi rumah keluarga ini ada yang di tepi jalan, ada yang tepi gang. Rumah tanpa ruang usaha 

seperti toko atau kantor, hal ini disebabkan aktifitas keluarga yang cukup menentukan. Lingkungan 

rumah memiliki luas tanah yang cukup luas untuk rumah di tepi jalan, cukup sempit untuk rumah di 

 



80 

 

tepi gang. Kesatuan spasial yang ada meliputi bangunan rumah induk, halaman depan, samping dan 

belakang untuk rumah yang ada di tepi jalan dan kesatuan spasial untuk rumah induk saja yang ada di 

tepi gang, yang telah dimanfaatkan keluarga untuk kebutuhannya seperti penambahan ruang tidur atau 

penambahan kamar mandi/WC serta bangunan rumah penunjang (ruang-ruang servis) dimana 

penataannya sesuai dengan tipe dan model yang sesuai dengan keluarga. Rumah ini berpagar tetapi 

menggunakan bahan dan model yang transparan, merupakan pencerminan keluarga yang terbuka bagi 

keluarga yang rumahnya di tepi jalan, sedang untuk rumah di tepi gang, bahan dan modelnya sangat 

tertutup. Aksesibilitas rumah di tepi jalan, hanya memiliki satu akses bagi tamu laki-laki. Pada 

dasarnya terdapat dua akses pada lingkungan rumah, yaitu akses utama pada halaman depan untuk 

menuju ke rumah induk (teras atau ruang tamu) dan akses servis pada halaman belakang atau samping 

sebagai akses tambahan (terkadang tersembunyi). Yang terpengaruh oleh gaya hidup adalah model 

serta penataan akses tersebut, juga dimensi dan bahannya. Orientasi rumah menghadap ke jalan 

lingkungan sesuai dengan letak akses utamanya. Aspek arah mata angin tidak mempengaruhi faktor 

orientasi rumah dan tidak terpengaruh oleh gaya hidup keluarga/fam. 

 

o Struktur dan konfigurasi ruang 

Struktur dan konfigurasi ruang ini terlihat pada bangunan rumah induk dan rumah 

penunjangnya. Tata ruang pada bangunan rumah induk terlihat melebar ke samping dengan 

tatanan yang sesuai dengan karakter dan keinginan keluarga yaitu keleluasaan yang cukup efektip 

serta sifat cukup sederhana. Konfigurasi ruang dengan konsep informal, dengan penataan ruang 

yang terikat pada satu ruang yaitu koridor yang cukup lebar dan memanjang, dimana sisi-sisinya 

merupakan ruang-ruang tidur, untuk ruang ini dibatasi oleh pintu lipat dengan bahan kayu jati, 

sewaktu-waktu diperlukan dapat ditutup untuk membedakan fungsi ruang atau ada acara tertentu, 

selain itu penggunaan pintu tersebut mencerminkan ketertutupan keluarga. 

 

o Hirarki publik privat ruang dalam  

Pada dasarnya ruang-ruang di rumah induk lebih bersifat privat bila dibandingkan dengan 

ruang-ruang yang lain pada rumah tersebut. Meskipun demikian pada rumah induk tetap terdapat 

ruang-ruang publik seperti ruang untuk menerima tamu yaitu teras dan ruang tamu. Tamu yang 

datang umumnya laki-laki, tetapi dengan kemajuan masa dan keinginan serta kemauan keluarga 

terkadang hal-hal tersebut tidak menjadi penghalang untuk menerima tamu baik laki-laki maupun 

perempuan, tetapi ada pembedaan pintu masuknya, yang berdimensi besar untuk laki-laki dan 

yang berdimensi kecil untuk perempuan. (pencerminan pembedaan kaum laki-laki dan 

perempuan). 

 

 Pada Keluarga Fam. Lainnya 

Lokasi rumah ada di tepi Gang, berfungsi rumah tinggal saja, memiliki luas tanah yang cukup 

sempit. Kesatuan spasial yang ada sama dengan rumah keluarga/fam tersebut diatas. Rumah ini 

berpagar dengan bahan dan model yang transparan, ketinggian pagar hanya 1,5 meter, fam lain ada 

juga yang tanpa pagar, merupakan pencerminan keluarga yang cukup terbuka. Aksebilitas sama 

dengan keluarga/fam tersebut diatas. Orientasi rumah menghadap ke jalan lingkungan sesuai dengan 

letak akses utamanya, tidak dipengaruhi aspek arah mata angin dan gaya hidup keluarga. 

 

o Struktur dan konfigurasi ruang 

Struktur dan konfigurasi ruang ini terlihat pada bangunan rumah induk dan rumah 

penunjangnya. Tata ruang pada bangunan rumah induk terlihat melebar ke samping dengan tatanan 

yang sesuai dengan karakter dan keinginan Keluarga yaitu keleluasaan yang cukup efektip serta sifat 

cukup sederhana. Konfigurasi ruang dengan konsep informal, dengan penataan ruang yang terikat 

pada satu ruang yaitu koridor yang cukup lebar dan memanjang, dimana sisi-sisinya ada ruang-ruang 

tidur, untuk ruang ini dibatasi oleh pintu lipat dengan bahan kayu jati, sewaktu-waktu dapat ditutup 

jika diperlukan atau ada acara tertentu dan juga untuk membedakan fungsi ruang. Penggunaan pintu 

tersebut mencerminkan ketertutupan keluarga.  
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o Hirarki publik privat ruang dalam  

Pada dasarnya ruang-ruang di rumah induk lebih bersifat privat bila dibandingkan dengan ruang-ruang 

yang lain pada rumah tersebut. Pada rumah induk tetap terdapat ruang-ruang publik seperti ruang 

untuk menerima tamu yaitu teras dan ruang tamu. Tamu yang datang umumnya laki-laki, tetapi 

dengan kemajuan masa dan keinginan serta kemauan keluarga terkadang hal-hal tersebut tidak 

menjadi penghalang untuk menerima tamu baik laki-laki maupun perempuan, akan tetapi ada 

pembedaan pintu masuknya, yang berdimensi besar untuk laki-laki dan yang berdimensi kecil untuk 

perempuan. (pencerminan pembedaan kaum laki-laki dan perempuan). 

 

4. Kesimpulan dan Saran 
 

Kesimpulan hasil diskusi yang dapat digaris bawahi, sebagai berikut : 

 Setiap Keluarga/fam mempunyai karakter, sifat, ciri khas yang cukup berbeda antara keluarga/fam 

yang satu dengan keluarga/fam lainnya, meskipun dalam satu etnis atau satu keluarga/marga/fam 

yang sama.  

 Setiap keluarga/fam mempunyai ekspresi diri atau kepribadian yang mempengaruhi karakter, sifat, 

ciri khas keluarga/fam, hal tersebut berpengaruh pada rumahnya, karena suatu rumah 

mencerminkan diri penghuni (keluarga/fam), selain itu dipengaruhi juga oleh status sosial ekonomi 

budaya serta gaya hidup keluarga/fam.nya.  

  Jumlah ruang yang ada di perumahan Kampung Arab Gresik mayoritas cukup banyak, karena 

jumlah anggota keluarga yang ada memang cukup banyak, hal tersebut juga mempengaruhi jumlah 

ruang didalam rumahnya, agar kebutuhan dan keinginan anggota keluarga dapat terpenuhi.  

 Tatanan ruang tidur mayoritas terletak pada bagian tengah perumahan, yang memisahkan daerah 

publik dan daerah servis, dengan kata lain bahwa ruang-ruang yang berkaitan dengan kegiatan 

keluarga menempati urutan yang paling khusus.  

 Orientasi bangunan perumahan tidak ditentukan oleh budaya etnis Arab (keluarga), yang mana 

biasanya dikaitkan dengan aspek religi rumah yaitu berkaitan dengan “arah kiblat”, aspek religi – 

budaya  yang terkait adalah kebersihan, dimana mayoritas rumah mementingkan hal tersebut 

karena kebersihan merupakan salah satu dari iman (agama Islam), aspek religi keluarga 

mempengaruhi penempatan toilet, seperti pemisahan antara kamar mandi dan kakus, pemisahan 

antara ruang pokok (ruang tidur, ruang makan, ruang keluarga) dengan toilet, hal ini disebabkan 

karena toilet dianggap tempat pembersihan / pencucian kotoran (najis).  

 Hirarki publik – privat pada tatanan fisik perumahan, ada yang sudah tidak ada hirarki terutama 

untuk perumahan di gang-gang, sedangkan untuk perumahan di jalan utama masih nampak adanya 

hirarki ini, yang biasanya pemisahan daerah publik dan daerah privat hanya dibatasi ruang yang 

“menerus” seperti adanya koridor.  

 

Untuk saran sebagai berikut : 

Memberi masukan bagi masyarakat awam; masyarakat Arab dan Pemerintah agar lebih 

memperhatikan perkembangan lingkungan dan masukan positip hal-hal yang berkaitan dengan : 

adanya keanekaan kampung-kampung tradisional/lama/tua di Gresik; potensi yang dapat 

dimanfaatkan bagi sumber daya/modal/aset bagi perkembangan lingkungan dan masyarakatnya; 

pengembangan lingkungan permukiman sekitar Makam Malik Ibrahim di Kampung Arab Gresik; 

pengembangan kegiatan kepariwisataan kota Gresik khususnya kegiatan pariwisata wali-sanga 
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