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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Fasade Bangunan Secara Umum 

Fasade (facade) diambil dari kata latin facies yang merupakan persamaan kata dari 

face atau wajah dan appearance atau penampilan. Sehingga ketika membicarakan wajah 

sebuah bangunan atau fasade maka yang dimaksudkan adalah bagian muka bangunan yang 

berada pada selubung bangunan. Fasade merupakan elemen penting yang menunjukkan 

fungsi dan peran suatu bangunan (Krier, 1988: 122). Sedangkan pada penelitian terdahulu 

(Wijayanti, 2015), dijelaskan bahwa menurut Prijotomo, bagian bangunan yang sangat 

mudah untuk dilihat ialah pada wajah atau tampilan bangunan yang lebih dikenal dengan 

sebutan fasade bangunan. 

Fasade merupakan suatu wajah atau muka suatu bangunan yang dapat diamati secara 

visual. Sebagaimana diungkapkan dalam penelitian terdahulu (Wijayanti, 2015), bahwa 

menurut Lippsmeier, elemen-elemen fasade bangunan antara lain. 

- Atap, 

- Dinding, 

- Lantai, 

- Pintu, 

- Jendela, dan 

- Sun Shading. 

 

Menurut Krier (1988), beberapa bagian elemen pembentuk bagian fasade bangunan 

meliputi: 

a. Gerbang dan pintu masuk (Site entrance) 

Gerbang merupakan hal penting dalam bangunan yang mencerminkan fungsi 

bangunan tersebut.  

b. Zona lantai dasar  

Alas atau lantai dasar merupakan bagian transisi dari tanah menuju bagian lantai 

bangunan.  

c. Gang beratap (arkade) 



8 

 

 

 

Arkade merupakan bagian transisi dari suatu ruang menuju ruang berikutnya. 

Peletakkan arkade ialah pada sisi dengan fungsi semi publik yang berada di 

bagian luar bangunan.  

d. Jendela dan pintu masuk ke bangunan 

Jendela merupakan transisi antara ruang luar dengan ruang. Jendela juga dapat 

dijadikan sebagai transisi pemandangan diluar ke dalam bangunan. Pintu masuk 

merupakan transisi bangunan dari area publik (eksterior) menuju area privat 

(interior).  

e. Pagar Pembatas (railling) 

Pagar pembatas merupakan pembatas yang digunakan untuk membatasi suatu 

ruang dan untuk melindungi pemakainya.  

f. Atap dan Akhiran Bangunan. 

Ada 2 macam tipe atap yaitu atap datar dan atap menggunung. Atap adalah 

bagian atas atau penutup bangunan. 

g. Tanda-tanda (Signs) dan Ornamen pada Fasade. 

Tanda-tanda (signs) adalah segala sesuatu sebagai penanda yang dipasang oleh 

pemilik bangunan pada tampak muka bangunannya. Tanda-tanda ini dapat 

dibuat menyatu dengan bangunan, dapat juga dibuat terpisah dari bangunan. 

Tanda pada bangunan ini dapat berupa informasi yang berkaitan dengan 

bangunan tersebut. Ornamen merupakan hiasan yang memperindah bangunan. 

 

2.2 Fasade Masjid 

Kata ‘masjid’ berasal dari bahasa arab yaitu sujudan – sajada – masjidu. Kata ‘masjid’ 

diambil dari kata dasar ‘sujud’ yang berarti taat, patuh, tunduk, penuh rasa hormat, dan 

takzim. Masjid merupakan tempat untuk melaksanakan ibadah kaum muslimin. Namun 

masjid juga merupakan tempat berkumpul untuk melakukan segala kegiatan keagamaan 

kaum muslimin. Sehingga, masjid dapat dimaknai sebagai suatu bangunan yang berfungsi 

sebagai penampungan kegiatan pelaksanaan ajaran agama Islam, sehingga antara kegiatan 

keagamaan dengan bangunan masjid memiliki kaitan yang erat. (Rochym, 1983: 15) 

Dalam pengertian sehari-sehari, masjid merupakan bangunan untuk beribadah kaum 

Muslim. Namun selain itu juga mengandung makna tunduk dan patuh. Masjid juga 

merupakan tempat untuk melakukan segala aktivitas yang mengandung kepatuhan kepada 
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Allah. Masjid dibuat lebih ditinggikan dari sekitarnya dan dipakai dari pagi hingga malam 

untuk shalat dan bertasbih kepada Allah. (Ardiansyah, 2014) 

Masjid merupakan salah satu wujud arsitektur Islam yang dapat beradaptasi dengan 

teknologi dan budaya. Namun juga tetap harus memperhatikan kesucian dalam beribadah, 

sehingga para umat Muslim yang hendak beribadah juga harus senantiasa dalam keadaan 

bersih. Hal ini sesuai dengan fungsi masjid sebagai tempat suci. (Barliana, 2008) 

 

2.2.1 Elemen fasade masjid secara umum 

Ada tiga hal yang menjadi pedoman dasar dalam arsitektur masjid, pertama 

adalah filosofi umat Islam yaitu menjaga hubungan vertikal antara manusia dan 

Allah, dan menjaga hubungan horizontal antara sesama manusia dan alam yang 

melingkupinya. Kedua adalah adanya posisi imam dan makmum terdiri dari 

makmum laki-laki dan perempuan, makmum perempuan juga menjadi bagian yang 

penting dialam mengatur zona pemisahan gender yang akan mempengaruhi ragam 

bentuk dan tampilan masjid. Dari bentuk dasar imam dan makmum inilah awal 

berkembanganya berbagai macam bentuk tampilan dan gubahan masjid di dunia. 

Faktor selanjutnya yang menjadi pertimbangan di dalam bangunan masjid adalah 

orientasi kiblat dan susunan shaf shalat berjamaah. Orientasi kiblat adalah titik 

orientasi dimana jemaah menghadap pada saat melaksanakan sholat yaitu Ka’bah di 

Masjidil Haram. (Ardiansyah, 2014) 

Menurut sejarah perkembangan bangunan masjid telah meliputi negara-negara 

Mesir, Iran, Irak,  India, bahkan sampai ke benua Eropa yang diwakili Spanyol. 

Meskipun berbagai macam perkembangan yang berbeda corak dan langgamnya 

muncul di setiap negara yang menampilan masjid, namun tujuannya sama, yakni 

sebagai tempat pelaksanaan ibadah kaum Muslim. Walaupun bentuk dan tampilan 

masjid berubah-ubah sepanjang zaman, namun tetap ada kesamaan secara universal. 

Arah kiblat ditandai dengan adanya mihrab yang dilengkapi dengan mimbar. 

Sedangkan dinding masjid yang berlawanan dengan mihrab biasanya menjadi bagian 

muka masjid, yang kemudian berkembang dengan tumbuhnya kelengkapan lain 

seperti gapura, pintu gerbang, serambi masjid, dan sebagainya. (Rochym, 1983: 17-

32) 
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Menurut Rochym (1983: 25-29), bagian-bagian komponen pada bangunan masjid 

universal antara lain: 

- Menara atau minaret. 

Fungsi utama menara atau minaret ini ialah 

untuk menyampaikan adzan, namun 

berkembang menjadi kelengkapan bangunan 

yang justru mempunyai penonjolan tersendiri. 

Bentuk dan corak minaret inipun berbeda-

beda, ada menara yang berasal dari bentuk 

zigurat, menara lonceng dari gereja atau yang 

berasal dari menara api. 

 

 

 

 

 

- Kubah. 

Kubah merupakan penutup yakni sebagai atap dari ruang yang mempunyai 

kekhususan dalam fungsinya. Biasanya yang ditutup oleh kubah adalah ruang 

utama atau ruang inti yang merupakan titik sentral dari bangunan masjid. 

 

- Pintu dan Jendela. 

Komponen utama bangunan 

masjid dititikberatkan pada 

jendela-jendela dan pintu 

masuk yang 

dikombinasikan dengan 

bidang dinding. Unsur 

lengkung pada jendela dan 

pintu masuk menjadi 

perpaduan yang serasi. 

Lengkungan-lengkungan ini 

diterapkan untuk memperoleh 

Gambar 2.1. Minaret kembar yang 

sekaligus berfungsi sebagai gapura. 

(Sumber: Rochym, 1983) 

 

Gambar 2.2. Masjid Jami’ di Busra, dengan kubah-

kubahnya yang berbentuk setengah bola. 

(Sumber: Rochym, 1983) 
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kesan ruang yang lebih luas dan tinggi. 

- Lantai. 

Sebagai alas dari suatu bangunan, lantai juga merupakan kebutuhan pendukung 

kenyamanan bangunan. Lantai yang paling umum dipakai ialah lantai marmer 

dengan alasan untuk menurunkan suhu ruangan sehingga mampu memberikan 

kesejukan terhadap suhu ruangan iklim panas pada negara-negara di Timur 

Tengah. Salah satu contohnya ialah Taj Mahal yang menggunakan lantai 

marmer dengan warna biru dan putih pada bangunan sentralnya. 

- Tata hias ornamentik. 

Ornamen masjid awalnya merupakan kelengkapan bangunan yang memiliki arti 

penting. Pada awal perkembangan masjid, ornamen yang paling sering dipakai 

ialah ukiran dengan motif Arabik atau pola hias huruf Arab, berupa karangan 

ornamen dengan corak alamiah. Huruf arab yang dipakai ialah tipe Kufa dan 

kini banyak berkembang tipe huruf Nashi, atau corak Karmalis. Latar belakang 

dari ornamen huruf arab ini ialah berupa bidang-bidang yang menerapkan pola 

hias geometrik. 

 

 

2.2.2 Elemen fasade masjid di Indonesia 

Pada umumnya, keseluruhan bangunan masjid di Indonesia serupa dengan 

masjid-masjid di luar Indonesia, hanya pelaksanaannya yang berbeda karena faktor 

penunjangnya juga berbeda. Misalnya penunjang yang terdiri dari bahan-bahan 

bangunan, cara pembuatan, lingkungan sekitar yang berbeda, dan tentunya latar 

belakang kehidupan masyarakatnya. Unsur lokal merupakan pembawaan dari 

keadaan lingkungan, seperti keadaan alam dan iklimnya.  Keadaan alam menjadi 

salah satu faktor penyediaan bahan bangunan, antara lain kayu, bambu, alang-alang, 

ijuk, rotan, batu, dan tanah. Sehingga muncul bentuk dan tampilan bangunan yang 

berbeda-beda pula, seperti atap Minang, atap Joglo dari Jawa, atap Julang ngaplak 

dari Sunda, atap bundar dari Nias, dan sebagainya. (Rochym, 1983: 35-38) 

Masjid Agung sebagai masjid kota memiliki peranan tugas yang formal dan 

mempunyai kedudukan sebagai lambang kota atau kebesaran pemimpinnya. Lokasi 

masjid Agung ini selalu menempati lahan yang berdekatan atau berdampingan 
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dengan bangunan pemerintahan, yaitu ada di sekitar alun-alun. Bangunan 

pemerintahan ini biasanya menempati lokasi sebelah utara atau sebelah selatan alun-

alun. Sedangkan masjid Agung berada di sebelah barat alun-alun. Sedangkan 

gedung-gedung lainnya seperti kantor pengadilan, kejaksaan, rumah penjara, dan 

tempat rekreasi ditempatkan pada lahan-lahan yang mengelilingi alun-alun tersebut 

sehingga menjadi gambaran dari pusat pemerintahan suatu kota. (Rochym, 1983: 72-

73) 

Pada penelitian terdahulu (Ardiansyah, 2014) menyebutkan bahwa menurut 

Setiabudi, masjid di Jawa memiliki bentuk denah persegi dengan empat pilar 

menjulang di tengah ruang shalat bangunan. Tipologi masjid atap tumpang dengan 

soko guru ditengahnya mencerminkan simbol masjid di Indonesia dan Asia 

Tenggara. Dalam penelitian terdahulu (Emariza, 2012) menyebutkan bahwa menurut 

Pusat Studi dan Dokumentasi Masjid Nusantara dalam Masjid 2000, karakteristik 

arsitektur masjid jawa meliputi: 

 Atap tumpuk, 

Sebagian besar masjid di Jawa memiliki atap tumput dengan jumlah dua, tiga, 

hingga lima tumpukan. 

 Sokoguru, 

Struktur sokoguru berupa empat tiang utama yang diletakkan di tengah ruangan 

untuk menopang atap berumpak. Keempat tiang sokoguru ini dikelilingi oleh 

sejumlah tiang kecil (suku rawa) yang menopang bagian atap terbawah. 

 Pagar, 

Pada pagar masjid-masjid awal, dikenal dua jenis pintu masuk utama atau 

gerbang yang disebut gapura (main gate). Dua jenis gapura yang dimaksud 

ialah semacam kori agung dan bentar. Kori agung merupakan jalur masuk 

utama dengan dinding masif menyerupai bentuk ‘gunungan’ dengan pintu di 

tengah. Sedangkan bentar merupakan merupakan bentuk ‘gunungan terbelah’ 

tanpa pitu. 

 Ornamentasi. 

Ragam hias masjid di Jawa tidak semeriah masjid-masjid di luar Indonesia. 

Umumnya ragam hias masjid di Jawa terlihat pada elemen mimbar, dinding, 

mihrab, kusen jendela/pintu, umpak, dan kolom-kolom masjid. Motif yang 
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sering dijumpai ialah daun-daun (sulur-suluran), kaligrafi, motif panil-panil 

segi empat, oval, pilin berganda, dan sebagainya. 

Menurut Humairah (2013), kategori elemen-elemen fasade pada bangunan 

masjid diantaranya: 

- pintu, 

- dinding, 

- atap, 

- sun shading, 

- jendela, 

- kolom, dan 

- ragam hias. 

 

 

2.3 Komponen Fasade 

Komponen berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah bagian dari keseluruhan 

atau bagian dari suatu unsur. Komponen fasade merupakan bagian-bagian yang menyusun 

suatu fasade. Komponen-komponen yang tersusun dalam fasade ini ialah sebaga berikut. 

a. Bentuk 

Menurut David George Kendall, bentuk merupakan seluruh informasi geometris 

yang tidak berubah ketika lokasi, skala, dan rotasinya diubah. (Purba, 2013) 

Bentuk merupakan pengembangan dari unsur garis. Bentuk dasar ada tiga macam 

yaitu bentuk lurus (berupa segiempat), bersudut (berupa segitiga, segienam), dan 

lengkung (berupa lingkaran, oval). (Laksmiwati, 2012) 

b. Ukuran 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ukuran merupakan bilangan yang 

menunjukkan besar suatu benda, bisa dalam bentuk panjang, lebar, luas, dan lain 

sebagainya. 

c. Material 

Material menurut Eko Sujatmiko merupakan suatu bakal yang dipakai sebagai 

bahan untuk membuat barang lain. (Huda, 2015) 
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Material fasade sebagai material finishing merupakan bahan yang melapisi bagian 

luar elemen fasade. Material finishing ini terdiri dari kayu, tembok/batu, gelas, 

keramik, metal, plastik, dan imitasi/produk pabrik. (Laksmiwati, 2012) 

d. Warna 

Warna merupakan bagian yang paling mencolok dan membedakan dengan yang 

lain yang memiliki corak, intensitas, dan nada (Ching, 1996). 

Warna yang terdapat pada suatu permukaan benda dapat mempengaruhi kesan 

seseorang terhadap benda tersebut. (Hindarto, 2009) 

e. Tekstur 

Tekstur adalah bagian yang dapat diraba dan dapat dilihat sehingga menunjukkan 

permukaan benda tersebut memantulkan atau menyerap cahaya datang. (Ching, 

1996) 

Tesktur merupakan pola tiga dimensi yang terdapat pada permukaan benda. 

Tekstur pada material yang alami biasanya menunjukkan karakter alaminya. 

(Hindarto, 2009) 

2.4 Komposisi Fasade 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, komposisi merupakan susunan atau tata 

susun warna, garis, bidang, dan unsur lain yang terintegrasi untuk mecapai kesatuan yang 

hamonis. Menurut Ching (1996), prinsip-prinsip penataan penting untuk menciptakan  

suatu suasana dalam komposisi arsitektur. Komposisi fasade merupakan cara dalam 

menata suatu unsur fasade sehingga tatanan visual dapat saling berhubungan dengan 

bagian lain dan menghasilkan suatu susunan yang harmonis. Komposisi pada fasade ialah 

sebagai berikut. 

a. Irama 

Irama merupakan pergerakan dari unsur atau motif yang berulang dan terpola baik 

secara teratur maupun tidak teratur. Irama terdiri dari irama ukuran, irama wujud, 

dan irama karakteristik detail. Irama ukuran ialah pengulangan yang sama pada 

ukuran walaupun bentuknya berbeda-beda. Irama wujud ialah pengulangan wujud 

dan bentuk yang sama walaupun ukurannya berbeda-beda. Sedangkan irama 

karakteristik detail ialah pengulangan yang sama pada detail di dalam wujud yang 

berbeda-beda. (Ching, 1996) 
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Irama terdiri dari garis yang tidak terputus, perulangan, gradasi, radiasi, dan 

pergantian. Pada perulangan, gradasi, radiasi, dan pergantian dapat diwujudkan 

dari garis, warna, bentuk, cahaya, tekstur, motif, maupun ruang. (Laksmiwati, 

2012) 

b. Keseimbangan (Balance) 

Menurut Darnawan, keseimbangan ialah nilai yang terdapat dalam setiap objek 

yang mana daya tarik visual dari kedua bagian masing-masing yang memiliki 

pusat keseimbangan atau pusat perhatiannya adalah sama. (Kamurahan, 2014) 

Ada dua macam keseimbangan, yaitu keseimbangan formal/simetris dan 

keseimbangan informal/asimetris. Keseimbangan formal/simetris merupakan 

susunan yang bobot visualnya sama dengan jarak yang sama terhadap titik pusat 

yang imajiner. Keseimbangan informal/asimetris merupakan susunan yang bobot 

visualnya tidak sama pada kedua bagian di sekitar suatu titik pusat atau sumbu. 

(Laksmiwati, 2012) 

c. Point of interest (penekanan atau titik berat) 

Point of interest dalam sebuah komposisi atau bangunan yaitu berupa bagian yang 

pertama kali ditangkap oleh visual dan lebih dominan dibanding bagian lain. Point 

of interest atau penekanan merupakan hal yang paling berbeda dibanding dengan 

sekitarnya. Ada penekanan dalam posisi, penekanan dalam bentuk, dan penekanan 

dalam warna. Ketika melihat suatu penekanan yang membuat bagian tersebut 

berbeda dengan yang lain, maka itulah yang dapat menarik pandangan dan dapat 

disebut sebagai point of interest. (Zackya, 2015) 

Point of interest atau titik berat dalam suatu bangunan bisa saja terdapat pada 

bagian irama, ukuran, kontras antar komponen, susunan komponen, dan hal-hal 

lain yang tidak terduga. (Laksmiwati, 2012) 

 

 

2.5 Tinjauan Riset/Studi Terdahulu  

Tinjauan studi terdahulu yang pernah dilakukan ini terkait dengan judul dan topik 

pembahasan komponen dan komposisi fasade masjid pada umumnya maupun pada 

khususnya. Tinjauan ini berfungsi sebagai pembanding dan penambah referensi dalam 

penelitian yang akan dilakukan. Pemilihan studi terdahulu dibatasi hanya pada studi 

yang berkaitan dengan karakteristik fasade masjid, komponen dan komposisi fasade 
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masjid, dan fasade masjid Agung Jami’ Malang. Studi terdahulu yang dipilih antara 

lain: 

1. Tipologi Fasad Bangunan Masjid di Indonesia oleh Siti Humairah 

dipublikasikan tahun 2013. 

2. Transformasi Bentuk Fisik pada Tipologi Fasade Masjid Jami’ Malang  oleh 

Qurrotul A’yun, dipublikasikan tahun 2015. 

3. Kajian Ornamen pada Masjid Bersejarah Kawasan Pantura Jawa Tengah oleh 

Bambang Supriyadi, dipublikasikan tahun 2008. 

4. Karakteristik Arsitektur Menara Masjid Sebagai Simbol Islam Dari Masa ke 

Masa oleh Anjar Fiky Sutrisno, dipublikasikan tahun 2013. 

 

Studi terdahulu yang dipilih tersebut akan dijelaskan mengenai latar belakang, 

identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat 

penelitian, serta perbedaan antara studi terdahulu dengan penelitian yang akan 

dilakukan. Penjelasan ini juga menjadi dasar untuk menghindari adanya duplikasi antara 

studi terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Namun hasil penelitian dari 

studi terdahulu yang dipilih ini juga dapat menjadi referensi tambahan untuk penelitian 

yang akan dilakukan. Penjelasan ini dapat dilihat pada tabel 2.1. 
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No. 
Peneliti dan 

Judul Penelitian 
Latar Belakang Tujuan Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian Faktor Pembeda 

1. Siti Humairah 
(2013) 

Tipologi Fasade 

Bangunan Masjid 

di Indonesia 

 

Pengaruh kebudayaan 

Islam di Indonesia yang 

begitu beragam telah 

menghasilkan tipologi 

fasad bangunan masjid 

yang berbeda dari 

berbagai wilayah. 

 

Mengetahui tipologi 

fasade bangunan 

masjid di Indonesia 

baik masjid 

tradisional maupun 

masjid modern. 

Menggunakan 

metode 

deskriptif 

Perbedaan elemen fasade masjid 

tradisional dengan masjid 

modern di Indonesia dapat 

ditinjau dari bentuk pintu, 

jendela, dinding, atap, dan 

ornamennya. Pada masjid 

tradisional, elemen fasadenya 

cendung lebih sederhana sesuai 

dengan budaya tempat masjid 

itu dibangun. Sedangkan pada 

masjid modern, elemen 

fasadenya sudah mengalami 

perubahan baik secara fungsi 

maupun bentuk akibat dari 

akulturasi budaya dan 

perkembangan zaman. 

 

Pada studi terdahulu ini 

objek yang digunakan 

ialah dua masjid dan 

diambil secara general 

dari fasade masjid 

tradisional dan fasade 

masjid modern. 

2. Qurrotul A’yun 
(2015) 

Transformasi 

Bentuk Fisik pada 

Tipologi Fasade 

Masjid Jami’ 

Malang 

 

Pada umumnya, masjid 

hanya mengakomodasi 

satu jenis tipologi saja, 

namun Masjid Agung  

Jami’ Malang 

menggabungan beberapa 

tipologi fasade dan 

mentransformasikannya 

ke dalam bentukan-

bentukan yang baru. 

 

Mengetahui proses 

transformasi bentuk 

fisik pada tipologi 

fasade Masjid Agung 

Jami’ Malang dalam 

menggabungkan ciri 

universalitas dan 

lokalitas sekaligus. 

Metode 

deskriptif 

analisis 

(pemaparan 

kondisi) 

Penggabungan bentuk antara ciri 

universalitas (arsitektur arab) 

dan lokalitas (arsitektur jawa) 

pada Masjid Agung Jami’ 

Malang dilakukan dengan cara 

menampilkan atap kubah, iwan, 

arches serta menara atau 

minaret secara bertahap dengan 

tetap mempertahankan atap 

tajug serta penggunaan material 

kayu sebagai ciri lokalitas 

budaya setempat. 

 

Pada studi terdahulu ini 

fokus penelitiannya ialah 

pada perubahan-

perubahan yang terjadi 

terhadap fasade Masjid 

Agung Jami’ Malang 

mulai dari awal 

pembangunannya hingga 

sekarang. 

Tabel 2.1. Tinjauan riset/studi terdahulu 
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3. Bambang 

Supriyadi 
(2008) 

Kajian Ornamen 

pada Masjid 

Bersejarah 

Kawasan Pantura 

Jawa Tengah 

 

Masa kejayaan Islam 

ialah di Pulau Jawa 

semenjak adanya 

Walisongo. Di Jawa 

Tengah terdapat masjid 

yang didirikan oleh 

Walisongo, yaitu Masjid 

Agung Demak dan 

Masjid Menara Kudus. 

Kedua Masjid ini 

memiliki ciri khas 

masing-masing. Sehingga 

peneliti mengkaji 

mengenai perbedaan dan 

persamaan karakteristik 

ornamennya. 

 

Mengetahui 

perbedaan dan 

persamaan 

karakteristik 

ornamen pada Masjid 

Agung Demak dan 

Masjid Menara Kudu 

di Jawa Tengah. 

Metode 

deskriptif 

analisis 

(pemaparan 

kondisi) 

Setiap masjid yang berada 

dalam satu wilayah, seperti 

contohnya Masjid Agung 

Demak dan Masjid Menara 

Kudus di Jawa Tengah, 

memiliki persamaan dan 

perbedaan karakter ornamen. 

Kedua masjid tersebut dapat 

mewakili karakteristik ornamen 

masjid di Pantura Jawa Tengah 

karena merupakan masjid tertua 

dan bersejarah. 

Pada studi terdahulu ini 

membahas dua objek 

penelitian. Fokus 

penelitiannya ialah 

mengkaji perbedaan dan 

persamaan karakteristik 

ornamen kedua masjid 

tersebut. 

4. Anjar Fiky 

Sutrisno 
(2013) 

Karakteristik 

Arsitektur Menara 

Masjid Sebagai 

Simbol Islam dari 

Masa ke Masa 

 

Perkembangan gaya 

arsitektur menara kini 

banyak mengambil ciri-

ciri kebudayaan, agama, 

dan modernisasi. Awal 

fungsi menara masjid 

ialah untuk 

mengumandangkan 

adzan. Namun kini sudah 

banyak berkembang 

fungsi-fungsi lainnya 

untuk penunjang 

bangunan terutama 

masjid. 

 

Mengetahui bentuk-

bentuk 

dan ciri khas 

arsitektur menara 

yang ada di dunia 

pada umumnya. 

Sehingga masyarakat 

awam pun dapat 

membedakan bentuk 

menara apa yang 

sering ditemui. 

Menggunakan 

metode 

deskriptif 

Dalam perkembangannya, 

menara masjid memiliki bentuk 

bervariasi, yakni silinder, segi 

empat, segi banyak, dan adapula 

yang bertingkat. Ujung menara 

juga ada yang berbentuk segi 

empat, kerucut, belimbing, dan 

sebagainya. Jumlah menara pun 

juga tidak hanya dua, namun 

mulai dari satu sampai lebih dari 

lima. Letaknya pun ada yang 

menjadi satu dengan masjid 

ataupun terpisah. Namun setiap 

pembangunan menara juga tetap 

harus memperhatikan fasilitas 

masjid lainnya. 

 

Pada studi terdahulu ini 

fokus penelitiannya ialah 

pada salah satu bagian 

dari masjid saja, yaitu 

menara atau minaret. 

Pengkajiannya ialah 

mengenai bentuk-bentuk 

menara yang ada di dunia 

pada umumnya. 

Lanjutan tabel 2.1. Tinjauan riset/studi terdahulu 
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2.6 Kerangka Teori 

Berikut ialah kerangka teori dari penelitian Komponen dan Komposisi Fasade 

Masjid Agung Jami’ Malang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.3. Kerangka teori 


