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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia sangat kaya akan budaya yang membentuk dan menjadiaknnya menjadi 

sebuah negara kepulauan. Budaya merupakan cara hidup yang berkembang dan 

dikembangkan serta dimiliki bersama oleh suatu kelompok masyarakat dan diwariskan dari 

generasi ke generasi. Arsitektur tradisional merupakan warisan budaya lokal yang 

mencerminkan nilai-nilai luhur serta keseharian masyarakat di suatu daerah. Salah satu 

kebudayaan yang tersebar luas, khususnya di Pulau Jawa ialah kebudayaan Madura.  

Seiring bertambahnya jumlah penduduk, maka semakin meningkat pula 

perpindahannya. Dewasa ini, tidak hanya perpindahan penduduk dari desa ke kota saja, 

tetapi juga sebaliknya. Mereka juga melakukan perpindahan dari desa ke kota. Akibatnya 

banyak masyarakat pendatang yang menempati daerah tersebut. Salah satu faktor yang 

menyebabkan hal itu terjadi adalah tuntutan pekerjaan. Terkadang pekerjaan yang mereka 

pilih menuntut mereka untuk menempati daerah ataupun desa terpencil. Hal itu pula lah 

yang banyak terjadi di Kabupaten Situbondo. Penduduk Kabupaten Situbondo merupakan 

penduduk bersuku Jawa dan Madura. Tetapi notabene penduduk asli Kabupaten Situbondo 

adalah suku Madura, namun tidak sedikit pula masyarakat pendatang. Semakin tahun, 

jumlah pendatang di Kabupaten Situbondo semakin bertambah. Banyak diantara mereka 

yang berasal dari kota dan menetap di daerah. Hal tersebut yang memicu pembangunan 

semakin gencar, terutama tempat tinggal.  

Selain itu, terdapat juga masyarakat pindahan dari Pulau Madura yang 

bertransmigrasi ke Jawa yang disebut dengan Madura pendhalungan. Dikatakan sebagai 

masyarakat pendhalungan karena masyarakat berbudaya baru dan terjadinya percampuran 

dua budaya dominan, yakni budaya Jawa dan budaya Madura. Secara etimologis, konsep 

pendhalungan berasal dari kata dalung yang berarti “dulang besar terbuat dari logam” 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia 1985). Pada pertengahan abad yang lalu terdapat dua kali 

lipat lebih banyak penduduk Madura, yakni sekitar delapan ratus ribu lebih yang bertempat 

tinggal di Jawa Timur dibandingkan di pulau Madura sendiri (Jonge 1989:23). Arus 
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transmigrasi para migran biasanya menuju ke daerah yang lurus atau berhadapan 

dengan tempat tinggal dan kabupaten mereka (dilakukan secara linier). Penduduk asli 

Sumenep dan Pamekasan kebanyakan tersebar di daerah tapal kuda, yaitu Jember, 

Bondowoso, dan Banyuwangi (Jonge dalam Vries 1938:9-10). Situbondo merupakan 

salah satu wilayah yang termasuk ke dalam daerah tapal kuda dan berdekatan dengan 

Sumenep sehingga menjadi salah satu tujuan atau sasaran eksodus orang Madura. Jika 

ditinjau dari percampuran dua budaya tersebut, maka akan menghasilkan suatu budaya 

baru yang seharusnya dapat berjalan beriringan sesuai dengan kaidahnya. Hal itu 

tercermin dari cara mereka bertoleransi dan menghargai perbedaan yang ada. Selain itu, 

sistem kekerabatan yang terjalin pun juga sangat kental. Jika mengambil keputusan, 

mereka lebih cenderung meminta pendapat orang yang dituakan ataupun orang yang 

dijadikan panutan di daerah tersebut. Kearifan lokal lainnya tercermin dari bentuk 

permukiman tradisional Madura yang sering disebut rumah tradisional Madura. Mereka 

menciptakan tatanan rumah yang menganut sistem kekerabatan. Semua susunan yang 

terbentuk, benar-benar diperhatikan secara seksama. 

Masyarakat pendhalungan yang notabene merupakan masyarakat pendatang dari 

Pulau Madura ke Jawa secara spontan melakukan adaptasi dengan lingkungan yang 

baru sehingga perilaku mereka lebih adapif dan akomodatif. Mereka lebih mudah 

menangkap dan menyerap segala macam kultur, budaya, dan perubahan-perubahan 

yang terjadi di sekitarnya, baik itu perubahan kecil maupun perubahan besar. Namun 

seiring perkembangan jaman dan arah globalisasi yang semakin hari tak dapat 

dibendung lagi, maka lambat laun budaya tersebut akan aus karenanya jika eksistensi 

yang ada tidak dijaga dan dipelihara keberadaannya. Salah satu faktor yang dapat 

berubah adalah penataan permukiman rumah tradisional Madura. Selain dari faktor 

masuknya budaya asing, perbedaan geografis juga mempengaruhi perubahan tersebut. 

Pengaruh peleburan budaya tersebut juga tak luput dari sikap masyarakat dan 

pemerintah di daerah yang bersangkutan. Semua pihak yang terkait harus saling 

membaur dan solid untuk menjaga kearifan lokal yang sudah melekat erat di daerah 

tersebut.  

Kebiasaan masyarakat Madura yang selalu memperhatikan budaya kekerabatan 

dan menjunjung tinggi kesakralan agama di lingkungannya, memberikan dampak 

terhadap pola permukiman yang terbentuk. Umumnya pada budaya Madura, perempuan 
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yang paling diutamankan atau lebih di prioritaskan dalam kehidupan keseharian. Hal 

tersebut terlihat dari pola tata letak rumah yang terbentuk. Mereka lebih mengutamakan 

anak perempuan yang tinggal di rumah tradisional Madura. Budaya kekerabatan yang 

menjadi fokus utama dalam pembentukan pola tata letak rumah tersebut adalah adat 

menetap pada satu keluarga. Namun dengan adanya perbedaan geografis, tidak menutup 

kemungkinan terjadi perubahan pola tata letak permukiman. Peninjauan kembali tentang 

teori pemukiman di Madura yang akan diterapkan di Pulau Jawa akan sangat 

berpengaruh terhadap pembentukan pola permukimannya. 

Desa Mangaran merupakan objek terpilih dikarenakan desa tersebut merupakan 

salah satu desa yang masih terdapat permukiman tradisional Madura asli. Meski ada 

beberapa rumah yang sudah berubah karena arus globalisasi yang semakin berkembang, 

tetapi sebagian besar permukiman rumah tradisional Madura di Desa Mangaran masih 

terjaga keasliannya. Jika ditinjau dari segi arsitektural, yaitu bentuk, ornamen, fasade, 

dan lain-lain.Permukiman  rumah tradisional Madura di Desa Mangaran masih 

memegang teguh ciri khas tatanan dan arsitektural Madura yang kental. Letak geografis 

dari Desa Mangaran yang berdekatan dengan Pulau Madura, yaitu berada di ujung 

Utara, menjadikan faktor pemicu masuknya budaya Madura secara cepat. Selain itu, 

tempat studi tersebut belum pernah dilakukan pada penelitian terdahulu. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat beberapa identifikasi 

masalah yang muncul, antara lain: 

1. Migrasi penduduk Madura ke Pulau Jawa secara linier yang disebut Madura 

pendhalungan 

2. Situbondo merupakan salah satu tujuan atau sasaran eksodus orang Madura karena 

termasuk ke dalam wilayah tapal kuda  

3. Terjadi akulturasi budaya antara Madura dan Jawa yang memberikan kontribusi 

dalam pembentukan pola permukiman tradisional 

4. Pola tata letak rumah tradisional Madura yang sering ditemukan di Pulau Madura, 

masih terdapat di Kabupaten Situbondo dengan beberapa perbedaan dari kondisi 

geografis dan tata letak pola permukimannya. 
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1.3 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tata letak rumah tradisional Madura di Desa Mangaran, Kabupaten 

Situbondo? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya tata letak rumah 

tradisional Madura di Desa Mangaran, Kabupaten Situbondo? 

  

1.4 Batasan Masalah 

1. Tata Letak 

Pengamatan pada studi ini mengenai letak rumah tradisional Madura yang berda 

di Pulau Jawa khususnya perkembangannya di Kabupaten Situbondo dan 

membandingkannya dengan pola permukiman yang berada di Pulau Madura. 

Seiring dengan perkembangan jaman, perbedaan geografis, dan kondisi 

masyarakatnya, maka sedikit banyak tata letak pada sebuah permukiman akan 

mengalami perubahan. Hal tersebut akan berdampak pada tata letak permukiman 

yang terbentuk. 

2. Rumah tradisional Madura 

Penelitian pada studi ini mengenai permukiman kawasan rumah tradisional  

Madura yang berada di Desa Mangaran Kabupaten Situbondo. Rumah 

tradisional  Madura yang berada di Desa Mangaran mengalami sedikit 

perubahan, baik dari segi arah hadap dan tata letak dikarenakan perbedaan 

geografis, interaksi sosial budaya, kebiasaan dan lain-lain. 

3. Desa Mangaran 

Lokasi objek yang akan diteliti pada studi ini berada di Desa Mangaran karena 

desa tersebut masih banyak terdapat permukiman tradisional  dibandingkan 

dengan desa lainnya. Kriteria yang terdapat ada permukiman di Desa Mangaran, 

antara lain rumah tradisional Madura yang asli dan belum pernah mengalami 

perubahan dari segi arsitektural serta berusia lebih dari 50 tahun. Letak Desa 

mangaran jika ditinjau secara geografis, letaknya berdekatan dengan Pulau 

Madura, khususnya wilayah Sumenep dan Pamekasan. Selain itu Desa 

Mangaran yang notabene sebagai daerah tapal kuda, juga merupakan tujuan 

eksodus penduduk Madura. 
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1.5 Tujuan 

1. Mengidentifikasi dan menganalisis tata letak rumah tradisional Madura di Desa 

Mangaran, Kabupaten Situbondo. 

2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

terbentuknya tata letak rumah tradisional rumah tradisional Madura di Desa 

Mangaran, Kabupaten Situbondo. 

 

1.6 Manfaat  

Adapun manfaat penelitian mengenai penataan pola permukiman rumah rumah 

tradisional Madura yang terbentuk di Kabupaten Situbondo khususnya di Kecamatan 

Mangaran, Desa Mangaran, antara lain: 

1. Terhadap bidang keilmuan 

Kontribusi dari penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan informasi 

baru dan pengalaman bagi penelitian yang akan datang, sehingga dapat menjadi 

acuan dalam pelestarian arsitektur, khususnya pada studi kasus permukiman 

tradisional yang berkaitan dengan penataan penataan pola permukiman di kampung 

yang notabene berdekatan dengan wilayah acuan utama. 

2. Terhadap praktisi 

Hasil penelitian mengenai tata letak rumah tradisional ini diharapkan dapat diambil 

manfaatnya dan direpresentasiakan pada rumah tinggal masyarakat saat ini dengan 

penyesuaian terhadap kondisi masyarakatnya. 

3. Terhadap masyarakat luas 

Penelitian ini memberikan manfaat sebagai referensi dan pustaka yang dapat 

menambah wawasan masyarakat luas mengenai penataan pola permukiman 

tradisional yang dpaat diambil manfaat dan intisarinya sebagai penerapan pada 

rumah tinggal saat ini. 

4. Terhadap pemerintah 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk 

mengetahui dan menggali lebih banyak lagi mengenai penataan pola permukiman 

tradisional dan sebagai suatu upaya dalam mempertahankan budaya asli daerah, 

sehingga dapat berjalan berdampingan dengan budaya masa kini. 
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1.7 Kerangka Pemikiran 

 Kerangka pemikiran menjekaskan tentang tahapan-tahapan dan sebagai acuan 

serta pedoman dalam menentukan arah dari penelitian. Alur kerangka berpikir dari 

penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terjadi transmigrasi secara linier dari Pulau Madura ke Pulau Jawa yang disebut 

Madura pendalungan 

Kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia  

Kebudayaan Madura merupakan arsitektur tradisional yang mencerminkan 

warisan budaya lokal Indonesia tersebar luas  

Situbondo merupakan salah satu tujuan atau sasaran eksodus orang Madura 

karena termasuk ke dalam wilayah tapal kuda dan berdekatan dengan Sumenep 

 

 
Adaptasi masyarakat pendhalungan rumah tradisional Madura di Desa 

Mangaran, Situbondo  

Bagaimana tata letak dan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi 

terbentuknya tata letak rumah tradisional Madura di Desa Mangaran, Situbondo? 

 

Peneltian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tata letak dan 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terbentuknya tata letak rumah tradisional 

Madura di Desa Mangaran, Situbondo 

Diagram 1.1: Kerangka pemikiran 
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Sistemetika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Bab ini membahas tentang latar belakang, Identifikasi Masalah, Batasan 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini membahas tentang teori-teori yang digunakan untuk mendukung 

rumusan masalah atau pencapaian tujuan. Selain itu, studi terdahulu yang berisi 

komparasi atau perbandingan tentang studi yang serupa. 

BAB III : METODE 

 Bab ini menjelaskan mengenai kawasan penelitian, yaitu Desa Mangaran, 

Situbondo. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Analisis 

deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan dengan 

jelas kondisi eksisting permukiman tanpa memberi perlakuan khusus terhadap objek 

penelitian. pendekatan menggunakan teknik populasi.  

 

 



 




