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Rumah tradisional yang tertersebar di Indonesia banyak dan beragam. Salah 
satunya pada daerah Kabupaten Ngawi. Kabupaten Ngawi terletak pada perbatasan 
antara Jawa tengah dan Jawa Timur sehingga kebiasaan dan kebudayaan pada daerah 
ini perpaduan antara kedua daerah tersebut. Karena kondisi tanah yang sering 
bergeser, rumah-rumah di daerah ini menggunakan struktur bongkar pasang. Rumah 
pada daerah ini memiliki beberapa jenis berdasarkan ukuran. Ukuran dari rumah itu 
sendiri bergantung dari kebutuhan dan kemampuan dari pemilik rumah itu sendiri. 
Terdapat empat kelompok besar yang membagi rumah-rumah tersebut. Rumah yang 
diteliti memiliki kesamaan dan perbedaan. Kesamaan dan perbedaan tersebut menjadi 
data yang membantu untuk mengambil kesimpulan. Keempat kelompok besar tersebut 
diringkas berdasarkan variabel dan sub-variabel yang sudah ditentukan sehingga pada 
akhirnya muncul secara umum pola tata ruang dalam dari rumah tradisional jawa yang 
terletak pada Desa Dero, Kabupaten Ngawi. 
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SUMMARY 

 

 

Dewi Ristya Mustika Ayu, Department of Architecture, Faculty of Engineering, University 

of Brawijaya, Juli 2018, Spatial Patterns Home Living in Dero Village, Ngawi District, 

Dosen Pembimbing: Prof. Ir. Antariksa, M.Eng., Ph.D dan Abraham M. Ridjal, ST., MT. 

 

Traditional houses spread across Indonesia are many and varied. One of them is 
in Ngawi Regency. Ngawi Regency lies on the border between Central Java and East Java 
so that the customs and culture in this area is a fusion between the two regions. Due to 
the often shifting soil conditions, the houses in this area use knock down structures. The 
houses in this area have several types based on size. The size of the house depends on the 
needs and capabilities of the owner of the house itself. There are four major groups that 
divide the houses. The researched houses have similarities and differences. These 
similarities and differences become useful data to draw conclusions. The four major 
groups were summarized based on predetermined variables and sub-variables so that, in 
general emerged the spatial patterns in the Javanese traditional house located in Dero 
Village, Ngawi Regency. 
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