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ABSTRACT 
 
 

CHANGE OF BUILDING ARCHITECTURE HOUSING LAMPUNG TRADITION  
 

Study on Indigenous House of Lampung Saibatin Marga Balak Olok Gading Village, 
Teluk Betung Barat Subdistrict, Bandar Lampung City 

 
 

By 
 
 

DHANI KURNIAWAN S. 
 
 
 
 

This study aims to determine the shape of architecture, changes in architectural 
form and the factors that cause the change of architectural form of the building on the 
traditional house of Lampung Saibatin Marga Balak Olok Gading Village, Teluk Betung 
Barat Subdistrict, Bandar Lampung City. This study uses a qualitative method. 

The results show that the ideal shape of Lampung traditional house is a stage 
house with Chinese Limas made from real wood which is divided into several spaces, 
among others terrace (front and back), under the bottom, pengadopan, middle lappang, 
family room and room (Lomapai balak, lunik, seghudu), staircase made of wood planks 
with the number of two stairs (front and back) each of which has 7 rungs. Further 
changes in the architecture of traditional houses of Lampung include changes in the 
shape and building materials consisting of the form of stairs, under the bottom of the 
house, the cement seating terrace, cement-floored bathroom, underneath into rooms, 
stairs and floor of the house of cement and ceramics, Wooden house poles and stairs 
number one, and tile-type Batavia. While the factors that led to changes in the 
architecture of traditional houses in Lampung include the factors of globalization, 
mindset, economic conditions, and public awareness. 
 
Keywords: Change, Architecture, Lampung Tradition



 
 

 
 
 
 
 
 

ABSTRAK 
 
 

PERUBAHAN ARSITEKTUR BANGUNAN RUMAH ADAT LAMPUNG 
 

Studi terhadap Rumah Adat Saibatin Marga Balak Kelurahan Negeri Olok Gading Teluk 
Betung Barat Bandar Lampung 

 
 

Oleh 
 
 

DHANI KURNIAWAN S. 
 
 
 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk arsitektur, perubahan bentuk 
arsitektur dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan bentuk arsitektur 
bangunan pada rumah adat Lampung Saibatin Marga Balak Kelurahan Olok Gading 
Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan 
metode kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk ideal rumah adat Lampung adalah 
rumah panggung dengan bentuk Limas Cina yang terbuat dari kayu asli yang terbagi 
menjadi beberapa ruang, antara lain teras (depan dan belakang), kolong bawah, 
pengadopan, tengah lappang, ruang keluarga, dan kamar (Lomapai balak, lunik, 
seghudu), tangga terbuat dari papan kayu dengan jumlah dua tangga (depan dan 
belakang) yang masing-masing memiliki 7 buah anak tangga. Lebih lanjut perubahan 
arsitektur bangunan rumah adat Lampung meliputi perubahan bentuk dan bahan 
bangunannya yang terdiri dari bentuk tangga, bentuk bawah kolong rumah, teras 
tempat duduk memakai semen, kamar mandi berlantai semen, kolong bawah menjadi 
ruangan, tangga dan lantai rumah dari semen dan keramik, tiang rumah dari kayu dan 
tangganya berjumlah satu, serta genteng bertipe Batavia. Sedangkan faktor-faktor yang 
menyebabkan perubahan arsitektur bangunan pada rumah adat Lampung antara lain 
faktor globalisasi, pola pikir, keadaan ekonomi, dan kesadaran masyarakat.  
 
Kata Kunci: Perubahan, Arsitektur, Adat Lampung 
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lampung terletak di bagian paling bawah Pulau Sumatera yang berbatasan

langsung dengan Selat Sunda. Provinsi ini identik dengan Gunung Krakatau

dan tempat perlindungan Gajah Sumatera di Taman Nasional Way Kambas.

Selain itu Lampung juga dikenal dengan kain tenunnya yang disebut dengan

Tapis Lampung yang mempunyai makna dalam setiap motifnya. Beberapa

motif kain tapit tersebut juga dapat ditemui di bagian-bagian yang terdapat di

Rumah Adat Lampung. Beribu Kota di Bandar Lampung, Provinsi ini terdiri

dari 12 Kabupaten dan 2 Kota yaitu Kota Bandar Lampung dan Kota Metro.

Kabupatennya adalah Kabupaten Lampung Barat, Lampung Selatan,

Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran,

Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat

dan Way Kanan.

Lampung merupakan salah satu lokasi transmigrasi, dimana berdasarkan data

saat ini suku mayoritas di Provinsi Lampung adalah Suku Jawa. Suku asli

Lampung sendiri yaitu Suku Lampung tidak lebih dari 12% dari total

keseluruhan penduduk Lampung. Suku Lampung atau biasa disebut dengan

ulum lampung atau orang lampung berasal dari wilayah Belalau, Lampung
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Utara. Suku Lampung sendiri tinggal di Rumah Adat Lampung yang disebut

dengan Rumah Adat Nuwou Sesat (Anshori, 2002).

Salah satu karakteristik adat budaya Lampung yang khas dapat dilihat dari

bentuk arsitektur rumah adatnya. Rumah adat adalah Lambang dari

perwujudan sistem budaya pada masyarakat yang memilki arsitektur pada tata

cara, prilaku dan tata nilai kehidupan sosial. Rumah adat Lampung memiliki

ragam hias pada elemen-elemen rumah seperti ornamentasi dan tata ruang

adat yang memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat Lampung,

sebagai wujud dari sebuah identitas atau ciri dari kebudayaan Lampung.

Rumah adat Lampung dibedakan menjadi dua yaitu nuwou balak dan nuwow

sesat, nuwow balak adalah rumah tempat tinggal bagi para kepala adat

(penyimbang adat) dan Nuwow Sesat merupakan tempat pertemuan adat

tempat para perwatin (penyimbang) mengadakan pepung adat (musyawarah).

Rumah adat merupakan warisan leluhur bangsa yang wajib untuk

dilestarikan, namun semakin pesat perkembangan zaman semakin banyak

pula perubahan- perubahan yang terjadi baik dari segi tata nilai, norma dan

juga tradisi adat istiadatnya yang mulai dipengaruhi oleh budaya asing yang

masuk. Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi berpengaruh pada

perubahan bentuk dan corak khas rumah adat menjadi bentuk yang bergaya

modern dan terhapusnya tata nilai disetiap ornamennya.

Bagi masyarakat pepadun, rumah Adat Nuwou Sesat. Nuwou berasal dari

bahasa Lampung yang berarti tempat ibadah seperti Masjid, Musholla, Surau,

Rang Ngaji atai Pok Ngajei. Persamaan kata Nuwou adalah Lamban,
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Lambahana yang berarti tempat tinggal. Sedangkan Sesat atau juga disebut

Bantaian adalah bangunan tempat bermusyawarah dan penyimpanan bahan

makanan. Dengan demikian Nuwou Sesat dapat diartikan sebagai tempat

berkumpul untuk bermusyawarah. Dalam perkembangan selanjutnya, Nuwou

Sessat disebut juga Sessat Balai Agung, yang juga digunakan sebagai tempat

pertemuan adat sekaligus tempat pelaksanaan upacara-upacara adat. Namun

saat ini, lebih banyak digunakan sebagai tempat tinggal seperti pada

umumnya.

Sebagaimana diketahui bahwa rumah adat Lampung tidak hanya sekedar

berfungsi sebagai tempat tinggal, namun juga sebagai tempat membangun

kebersamaan antar keluarga dan kerabat dekat. Menurut Anshory (2002)

dalam masyarakat tradisional Lampung, memiliki atau membangun rumah

merupakan bagian yang penting dalam kehidupan seseorang. Jika

transformasi bentuk atau model rumah modern menghapuskan tata nilai

rumah adatnya, maka adat dan tradisi yang terdapat pada rumah masyarakat

adat Lampung akan hilang dan tidak dapat diwariskan kepada generasi

penerus bangsa selanjutnya.

Menurut Pradya (2015) konstruksi rumah Adat Lampung Nuwou Sessat

berbentuk rumah panggung dengan kayu sebagai bahan bangunan utamanya.

Rumah ini disangga dengan tiang-tiang penopang yang didirikan di atas

pondasi hingga lantai rumah. Berikut ini sekilas gambaran mengenai rumah

adat Lampung:
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1. Pondasi dan Tiang Penyanga Pondasi rumah adalah umpak batu yang

berbentuk persegi. Di setiap umpak batu ditaruh tihang duduk (tiang

penyangga) yang berjumlah kurang lebih 35 tiang dan tihang induk (tiang

utama) berjumlah 20 tiang.

2. Atap Ujung bubungan atap Rumah Adat Lampung memusat ke titik tengah

bagian paling atas yang terbuat dari kayu bulat (disebut dengan button). Di

atas kayu bulat tersebut diletakkan satu kayu bulat lagi yang berlapis

tembaga kemudian di atasnya ada 2 tingkat dari tembaga atau kuningan.

Dan bagian paling atasnya diletakkan perhiasan dari batu sesuai selera

pemilik rumah.

3. Lantai Nuwou Sesat berlantaikan bambu atau bisa disebut Khesi atau

papan yang berasal dari kayu klutum, bekhatteh dan belasa.

4. Dinding-dinding rumah merupakan susunan papan-papan kayu yang

dipasang berjajar di setiap rangka rumah dalam posisi berdiri.

5. Pintu dan jendela Pintu berbentuk setangkup ganda berbentuk persegi

panjang. Sedangkan jendela berbentuk sama namun dengan ukuran yang

lebih pendek. Setiap jendela dilengkapi dengan teralis dari kayu. Terdapat

empat jendela pada bagian depan rumah, sedangkan bagian lainnya jumlah

jendela tergantung dari panjangnya badan rumah

Pembagian ruangan ketika memasuki Rumah Adat Lampung kita akan

menemukan beberapa bagian, yaitu:

a. Panggakh: loteng rumah yang digunakan sebagai tempat penyimpanan

barang-barang adat, senjata atau benda pusaka.

b. Ijan: tangga menuju rumah
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c. Lepau/ Bekhanda: ruangan terbuka luas di depan rumah seperti serambi

yang digunakan sebagai ruang tamu atau tempat Himpun (bermusyawarah

adat).

d. Lapang Lom: ruang keluarga. Digunakan sebagai temapt berkumpulnya

keluarga atau acara-acara adat seperti Himpun atau Bedua

e. Bilik kebik: merupakan kamar tidur utama untuk kepala keluarga

f. Tebelayakh: kamar tidur kedua

g. Sekhudu: terletak di bagian belakang yang digunakan oleh ibu-ibu

h. Dapokh: dapur. Terletak di bagian paling belakang rumah, terdiri dari

beberapa ruangan lagi, yaitu: gakhang atau tempat mencuci peralatan

dapur dan Bah Lamban atau tempat penyimpanan hasil panen.

Relatif sama dengan bentuk ideal dan fungsi arsitektur bangunan rumah adat

Lampung saibatin, bahwa konstruksi rumah adat setempat khususnya di

Kelurahan Olok Gading berbentuk rumah panggung yang bahan utamanya

terdiri dari kayu.

Perubahan tentang rumah tradisional Lampung yang terletak di Kelurahan

Olok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung .

Perkembangan teknologi ikut mempengaruhi konstruksi rumah tradisional

Lampung. Perubahan dari bangunan / rumah tradisional Lampung dapat

dilihat antara lain pada ruang di bawah rumah (Di Bah Nuwou/ Di Bah

Lamban). Awalnya bagian bawah rumah atau kolong, tidak bermanfaat

banyak, kecuali untuk menghindari para penghuninya dari binatang buas,

seperti harimau dan beruang. Selain itu rumah panggung dibuat agar terhindar
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dari luapan banjir. Perubahan dari segi arsitektur bangunan, Nampak dari segi

bentuk, bahan bangunan, guna dan syarat bangunan, parabotan rumah, tata

ruang dan kegunaannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Perbedaan Rumah Masyarakat Adat dan Rumah Modern.

No. Rumah Masyarakat Adat Rumah Modern
1. Sebelum melakukan

pembangunan pemilik rumah
melakukan upacara sesaji

Pembangunan tidak memakai upacara
sesaji

2. Rumah dibangun dari kayu yang
dihubungkan dengan tali rotan

Bahan dasar rumah terdari dari semen,
bata, batu, dan pasir.

3. Rumah berbentuk panggung Rumah tidak berbentuk panggung.

4. Atap rumah beralas dari rumbia
(ijuk)

Atap rumah beratap dari seng dan
genteng.

5 Memiliki karakteristik dan nilai-
nilai yang mencerminkan cirri
khas masyarakat Lampung yang
mengedepankan kebersamaan
dan rasa kekeluargaan yang
terlihat dari tata ruang rumah
adatnya.

Rumah modern rata-rata bergaya khas
eropa dan kebarat-baratan.

6. Alas lantai dari tikar pandan ,
kajang (rotan anyam), kayu dan
bambu.

Karpet , marmer dan keramik.

Sumber : Renda, 2016.

Dari tabel di atas terlihat perbedaan antara rumah adat dan rumah modern

masa kini. Rumah modern masa kini tidak ada unsur-unsur sama sekali.

Rumah adat Lampung memiliki tata nilai  tersendiri yang setiap ornamennya

memiliki makna sebagai ciri khas pada masyarakat Lampung (Renda, 2016).

Perubahan bentuk arsitektur rumah masyarakat adat Lampung menjadi

rumah-rumah modern disebabkan karena masyarakat pada umumnya
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beranggapan bentuk arsitektur rumah masyarakat adat sudah kuno dan

ketinggalan zaman. Mereka lebih memilih membangun rumah adat menjadi

rumah-rumah yang berarsitektur modern bukan saja karena kemajuan zaman

yang berupa pola pikir masyarakat namun juga karena adanya kondisi

material rumah sudah tua dan mulai lapuk sementara bahannya sudah

semakin langka khususnya kayu (Renda, 2016).

Dalam presepsi masyarakat mengenai pembangunan rumah modern lebih

baik dari bentuk arsitektur rumah adat tidak sesuai dengan perkembangan

zaman oleh karena itu secara perlahan terjadi perubahan bentuk-bentuk

arsitektur bangunan rumah adat, bahkan terjadi pemudaran nilai-nilai yang

terkandung dalam ornamen dan tata ruang rumah adat tersebut. Hal ini terjadi

karena kurangnya kesadaran dan kepentingan masyarakat untuk melestarikan

nilai-nilai budaya Lampung, sehingga menyebabkan perubahan ciri khas

bentuk arsitektur rumah adat dan memudarnya nilai-nilai budaya serta fungsi

ornamen dan tata ruangnya.

Bentuk arsitektur rumah masyarakat adat yang ada sekarang adalah bentuk

arsitektur rumah yang bergaya modern. Rumah modern minimalis yaitu

rumah yang berbentuk kecil yang bisa di design modern seperti di era

modernisasi saat ini, tinggal bagaimana kita bisa menata, mendekorasi ruang-

ruang interior maupun eksterior rumah agar rumah terlihat modern. Jadi ciri-

ciri dari rumah modern adalah :

1. Arsitekturnya bergaya Eropa.
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2. Menggunakan bahan-bahan yang sudah modern, seperti semen, bata,

keramik kaca dan lain-lain.

3. Atap rumahnya sudah menggunakan seng dan genteng.

4. Rumahnya sudah tidak berbentuk panggung.

5. Jendela rumahnya sudah memakai kaca.

Perubahan-perubahan pada arsitektur bangunan rumah adat tersebut

diasumsikan karena adanya faktor-faktor penyebab, diantaranya masuknya

teknologi informasi berbudaya, faktor globalisasi yang menyebabkan

perubahan bentuk arsitektur rumah adat Lampung adalah masuknya

kebudayaan luar yang menyebabkan adanya perkembangan teknologi dan

modernisasi pergeseran nilai-nilai budaya dan pandangan hidup. Faktor pola

pikir, perubahan arsitektur rumah adat merupakan salah satu contoh dari

perubahan pola fikir masyarakat kearah yang lebih maju namun perubahan ini

berefek negatif. Hal ini disebabkan karena masyarakat merubah rumah adat

menjadi rumah-rumah modern dan menghilangkan nilai-nilai kebudayaan

dalam rumah tersebut. Faktor ekonomi, hal ini disebabkan karena ekonomi

masyarakat setempat yang semakin maju sehingga muncul keinginan

masyarakat untuk membangun rumah yang lebih mewah dan modern tanpa

memikirkan pentingnya untuk mempertahankan kebudayan dalam rumah

adat. Faktor kesadaran masyarakat, kesadaran masyarakat akan pentingnya

melestarikan budaya bangsa saat ini sudah mulai hilang karena pengaruh

budaya luar dan kemajuan teknologi yang ada. Pentingnya melestarikan

budaya bagi masyarakat sudah tidak begitu penting lagi, khusus dalam

pelestarian rumah adat. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka
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peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perubahan

Arsitektur Bangunan Rumah Adat Lampung” (Studi kasus Marga Balak

Kelurahan Olok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar

Lampung).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk arsitektur rumah adat asli Lampung Saibatin marga

Balak Kelurahan Olok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Bandar

Lampung?.

2. Bagaimana perubahan bentuk arsitektur rumah masyarakat adat di

Lampung Saibatin marga Balak Kelurahan Olok Gading Kecamatan Teluk

Betung Barat Bandar Lampung?.

3. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perubahan arsitektur

bangunan pada rumah adat Lampung Saibatin marga Balak Kelurahan

Olok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Bandar Lampung?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk arsitektur rumah adat asli Lampung

Saibatin marga Balak Kelurahan Olok Gading Kecamatan Teluk Betung

Barat Bandar Lampung.

2. Untuk mengetahui bagaimana perubahan bentuk arsitektur rumah

masyarakat adat Lampung Saibatin marga Balak Kelurahan Olok Gading

Kecamatan Teluk Betung Barat Bandar Lampung.



10

3. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang

menyebabkan terjadinya perubahan bentuk arsitektur pembangunan rumah

adat Lampung.

D. Manfaat penelitian

1. Secara Teoritis

Sumbangan pemikiran bagi para ahli maupun akademisi lain yang

mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan adanya perubahan arsitektur

bangunan pada rumah adat Lampung.

2. Secara Praktis

Untuk menjadi masukan bagi pihak yang membutuhkan atau aparatur yang

berwenang dalam perubahan arsitektur bangunan pada rumah adat

Lampung.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Arsitektur Bangunan Rumah Adat Lampung

1. Bentuk Ideal Arsitektur Bangunan Rumah Adat Lampung

Arsitektur rumah panggung khas Lampung merefleksikan semangat

keterbukaan, kekuatan, kenyamanan dan keindahan. Rumah orang

Lampung biasanya didirikan dekat sungai dan berjajar sepanjang jalan

utama yang membelah Tiyuh atau kampung. Bangunan beberapa Buway

membentuk kesatuan teritorial yang disebut marga. Dalam setiap bilik

terdapat sebuah rumah klan yang besar disebut Nuwou menyanak. Rumah

ini selalui dihuni oleh kerabat tertua yang mewarisi kekuasaan memimpin

keluarga (Muhammad Rozadi, 2016).

Nuwou Sessat secara struktur hampir sama dengan rumah adat suku asli

Sumatera lainnya. Rumah adat Lampung ini berbentuk panggung dengan

bahan utama berupa kayu atau papan. Struktur rumah panggung pada

rumah Nuwou Sessat pada masa silam ditujukan sebagai upaya untuk

menghindari serangan binatang buas bagi penghuninya. Seperti diketahui

bahwa dahulu hutan-hutan di Lampung memang mengandung kekayaan

hayati yang tinggi, sehingga memungkinkan berbagai jenis binatang buas

tinggal berdampingan dengan manusia. Selain itu, struktur panggung juga

sengaja digunakan sebagai desain rumah tahan gempa. Sebagaimana
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diketahui, beberapa daerah di Lampung juga dikenal berada di lempeng

perbatasan antar benua sehingga sering mengalami bencana gempa.

Dengan struktur rumah panggung, dibutuhkan sebuah tangga sebagai akses

keluar masuk rumah.

Dalam adat Lampung, tangga tersebut bernama Ijan. Tangga ini terletak di

bagian depan rumah sehingga sering kali dihiasi dengan ukiran-ukiran

etnik Lampung untuk mempercantik tampak depannya. Bagian depan

rumah adat Lampung umumnya juga akan dilengkapi dengan serambi

kecil yang bernama Anjungan. Anjungan berfungsi sebagai tempat

pertemuan kecil atau sebagai tempat bersenda gurau. Adapun di bagian

dalamnya, rumah Nuwou Sesat terdiri atas beberapa ruangan dengan

fungsinya masing-masing. Beberapa ruangan tersebut antara lain Pusiban

(ruang tempat musyawarah), Tetabuhan (tempat penyimpanan alat musik

tradisional dan pakaian adat Lampung), Gajah Merem (tempat

Penyimbang beristirahat), dan Kebik tengah (tempat tidur untuk anak

penyimbang).

2. Unsur-unsur Arsitektur Rumah Adat Lampung

Menurut kamus Bahasa Indonesia definsi arsitektur sebagai berikut :

a. Seni dan ilmu merancang serta membuat konstruksi bangunan.

b. Metode dan gaya rancangan konstruksi bangunan.

Arsitektur rumah tradisional Lampung telah berhasil menempatkan para

penghuninya secara manusia, baik antara penghuninya sendiri maupun

dengan lingkungannya. Kita sering dihadapkan pada keinginan atau
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kebutuhan untuk memodernisasi-bagian tertentu rumah tradisional.

Arsitektur rumah tradisional juga membutuhkan transformasi agar sesuai

dengan kebutuhan masa kini. Tetapi, bentuk komponen modern, tidak bisa

begitu saja ditempelkan pada rumah tradisional. Dalam Toto Sucipto

(2012) arsitektur rumah atau bangunan tradisional merupakan tradisi

vernakuler yang berdasarkan suatu eksperesi budaya tertentu, terdapat

pemaknaan yang bersifat filosofis. Meskipun terkesan sederhana,

sebenarnya mengandung struktur sosial, eksperesi budaya, cara hidup,

sikap hidup pada lingkungannya (Pradya, 2015).

Rumah diartikan sebagai tempat tinggal makhluk hidup yaitu manusia

dalam jangka waktu tertentu. Rumah menjadi tempat keluarga sanak

saudara berkumpul tanpa sebuah rumah seseorang akan sulit untuk

berlindung dari terik matahari dan hujan. Kebersamaan dalam keluarga

dapat terbentuk didalam rumah, rumah tidak hanya dijadikan sebagai

tempat tinggal saja namun juga merupakan tempat untuk keluarga saling

bermusayawarah dan berinteraksi satu sama lain dalam membangun

keluarga yang bahagia. Menurut Van Romont (dalam Toto Sucipto, 2012)

Rumah adalah tempat hidup manusia dengan bahagia. Rumah meliputi

semua ruang yang terjadi karena suatu proses alam seperti gua, naungan

pohon dan sebagainya. Naungan dari panas matahari, angin dan hujan,

tempat berlindung dari gangguan – gangguan dan sebagai tempat

melakukan segala bentuk kegiatan guna aktualisasi diri itu tercermin

dalam ruang yang tercipta.



14

Menurut UU No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman,

Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau

hunian dan sarana pembinaan keluarga. Dalam pengertian yang luas,

rumah bukan hanya sebuah bangunan (struktural), melainkan juga tempat

kediaman yang memenuhi syarat-syarat kehidupan yang layak, dipandang

dari berbagai segi kehidupan masyarakat. Rumah dapat diartikan sebagai

tempat perlindungan, untuk menikmati kehidupan, beristirahat dan bersuka

ria bersama keluarga. Di dalam rumah, penghuni memperoleh kesan

pertama dari kehidupannya di dalam dunia ini. Rumah harus menjamin

kepentingan keluarga, yaitu untuk tumbuh, memberi kemungkinan untuk

hidup bergaul dengan tetangganya, dan lebih dari itu, rumah harus

memberi ketenangan, kesenangan, kebahagiaan, dan kenyamanan pada

segala peristiwa hidupnya.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa rumah adalah bangunan

yang dibangun sebagai tempat kediaman yang memenuhi syarat-syarat

kehidupan yang layak, dipandang dari berbagai segi kehidupan masyarakat

baik tempat perlindungan untuk menikmati kehidupan, beristirahat dan

bersuka ria bersama keluarga. Sejak dahulu rumah sudah menjadi tempat

bagi nenek moyang kita sebagai tempat berlindung dan tinggal bersama

keluarga secara turun temurun. Rumah pada zaman dahulu sering didirikan

di daerah pinggiran sungai dan kebanyakan orang zaman dahulu

membangun rumah berbentuk panggung. Tujuan orang zaman dahulu

mendirikan rumah dipinggiran sungai adalah agar kebutuhan air mereka

dapat tercukupi dengan mudah sedangkan pembangunan rumah berbentuk
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panggung bertujuan agar terhindar dari serangan binatang buas. (Eko

Wahyuningsih dalam Renda 2016) Lamban pesagi merupakan wujud

gunung yang tinggi, namun menurut kepercayaan gunung pesagi dianggap

menyimpan sesuatu yang mistis sehingga orang ingin mengunjungi untuk

mencoba memperoleh rasa kepuasan demi apa yang mereka inginkan.

Berdasarkan informasi dapat dikatakan bahwa lamban pesagi merupakan

rumah yang memiliki keharmonisan sebagai tempat tingal keluarga,

harmonis dengan alam harmonis dengan kehidupan manusia. Menurut

(Nunung Kumbara dalam Renda, 2016) rumah zaman dahulu banyak

memiliki keunikan, setiap daerah memiliki ciri khas masing masing dari

bentuk rumahnya sehingga rumah ini disebut sebagi rumah adat yang

harus dilestarikan. Keunikan suatu kebudayaan disetiap daerah terlihat dari

ciri khas rumahnya yang disebut dengan rumah adat. Rumah Adat

merupakan Bangunan rumah yang mencirikan atau khas bangunan suatu

daerah di Indonesia yang melambangkan kebudayaan dan ciri khas

masyarakat setempat. Indonesia dikenal seagai negara yang memiliki

keragaman dan kekayaan budaya, ragam bahasa dan suku dari sabang

sampai merauke sehingga Indonesia memiliki banyak koleksi rumah adat.

Jadi rumah adat adalah rumah yang dibangun sebagai tempat tinggal bagi

masyarakat zaman nenek moyang dahulu yang wajib untuk dilestarikan

keberadaanya agar tidak punah dan dapat ditempati dan nikmati hasil dan

karya seninya oleh anak cucu kita. Rumah adat wajib dilestarikan karena

rumah adat merupakan bagian dari ciri khas budaya bangsa. Rumah adat

memiliki nilai-nilai seni yang cukup tinggi dan memiliki pesan moral dari
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setiap arsitekturnya. Namun, saat ini sudah mulai jarang kita jumpai rumah

adat disetiap daerah karena masyarakat sudah banyak yang mendirikan

atau membangun rumah modern dan semi modern yang tidak

mencerminkan ke khasan dari rumah adat, sehingga rumah adat sudah

mulai hilang termakan oleh kemajuan zaman. Sebagai contoh rumah unik

yang merupakan bentuk dari kekayaan budaya bangsa Indonesia adalah

rumah adat Lampung.

Rumah adat Lampung dibagi menjadi dua, yaitu Sesat Agung (Rumah

Musyawarah) dan Nuwou Balak (Rumah Besar). Sesat Agung adalah

rumah yang dibuat sebagai tempat balai musyawarah adat sedangkan

Nuwou Balak adalah rumah tempat tinggal untuk para peyimbang.

Menurut (Anshori, 2002) Rumah adat Lampung memiliki bentuk yang

sangat beragam, keberagaman bentuk rumah adat Lampung memiliki nilai-

nilai yang sangat unik disetiap sudutnya. Rumah-rumah adat Lampung

dibangun dari kayu-kayu yang dihubungkan dengan tali rotan dan atap

rumah dibuat dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada disekitarnya

yaitu ijuk dan rumbia. namun karena zaman sudah semakin maju sekarang

atap rumah adat Lampung sudah kebanyakan yang memakai genting.

Bentuk yang banyak dikenal sekarang umumnya empat persegi panjang.

Dapur sudah terpisah dari ruang utama. Sambungan menggunakan pasak.

Atap sudah menggunakan seng atau genteng, bentuk atap disebut Limas

Burung.
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B. Tinjauan tentang Perubahan Arsitektur Bangunan

1. Pengertian Perubahan

Menurut kamus bahasa Indonesia perubahan dapat di artikan sebagai

keadaan yang berubah. Jadi bisa kita definisi kan bahwa perubahan adalah

peralihan keadaan yang sebelumnya, perubahan tersebut tidak hanya

berupa keadaan saja melainkan bisa berupa perubahan pola pikir, dan

perilaku suatu masyarakat. Dalam buku Sosiologi Skematika dan Terapan

(Abdulsyani, 2007) perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat

tersebut merupakan fenomena sosial yang wajar, oleh karena setiap

manusia mempunyai kepentingan yang tak terbatas. Perubahan –

perubahan akan nampak setelah tatanan sosial dan kehidupan masyarakat

yang lama dapat dibandingkan dengan tatanan dan kehidupan masyarakat

yang baru. Menurut selo soemardjan dan soelaiman soemardi, bahwa

perubahan-perubahan diluar bidang ekonomi tidak dapat dihindarkan oleh

karena setiap perubahan dalam suatu lembaga kemasyarakatan akan

mengakibatkan pula perubahan-perubahan di dalam lembaga-lembaga

kemasyarakatan lainnya, oleh karena antara lembaga-lembaga

kemasyarakatan tersebut selalu ada proses saling mempengaruh secara

timbal balik.

Setiap perkembangan zaman tentunya perubahan juga akan terus terjadi,

perubahan memiliki efek positif dan negatif. Perubahan yang positif adalah

perubahan yang terjadi kearah kemajuan suatu keadaan namun perubahan

yang negatif adalah perubahan kearah suatu yang merugikan.
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Menurut (Imam Santoso dalam Renda, 2016) Perubahan merupakan sifat

dasar dari masyarakat, ini mengubah “kehidupan sosial” seperti kehidupan

sosial itu sendiri. Kehidupan sosial meliputi perubahan yang tiada henti .

Gagasan paling umum dari perubahan mengindikasikan beberapa

peralihan dalam hal entitas tertentu yang terjadi dalam waktu tertentu.

Sedangkan menurut (Nanang Martono dalam Renda, 2016) bahwa

perubahan dapat mencakup aspek yang sempit maupun yang luas. Aspek

yang sempit dapat meliputi aspek perilaku dan pola pikir individu. Aspek

yang luas dapat berupa perubahan dalam tingkat struktur masyarakat yang

nantinya dapat memengaruhi perkembangan masyarakat dimasa yang akan

datang terjadinya perubahan tersebut disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu:

a. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor penyebab perubahan yang terjadi dari

dalam diri manusia yang timbul karena adanya dorongan dari diri

manusia tersebut untuk melakukan perubahan pada dirinya dan

lingkungannya. Faktor internal dapat terjadi jika adanya dorongan atau

motivasi untuk melakukan suatu perubahan, perubahan yang terjadi

dapat berupa bentuk, sikap maupun situasi.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor penyebab perubahan yang terjadi dari

luar diri manusia. Faktor tersebut dapat disebabkan karena faktor

keluarga, masyarakat dan lingkungan.



19

Dari beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa perubahan

merupakan suatu hal yang mampu mendorong atau memotivasi sesorang

untuk mengubah sesuatu menjadi bebeda dari sebelumnya melalui sebuah

proses yang dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Perubahan dapat

membuat sesorang mampu menciptakan atau merubah sesuatu sesuai

dengan tututan situasi dan kondisi keluarga, lingkungan dan masyarakat

setempat.

2. Pengertian Arsitektur Bangunan

Arsitektur merupakan seni dalam mendirikan bangunan termasuk

didalamnya segi perencanaan, konstruksi dan penyelesaian dekorasinya;

sifat atau bentuk bangunan, proses membangun, bangunan dan kumpulan

bangunan. (Banhart CL dan Jess Stein).

Menurut Claudil (1979) arsitektur juga terkait dengan budaya, psikologi

manusia dan juga emosi. Arsitektur membentuk suatu tautan yang

mempersatukan ruang, bentuk, teknik dan fungsi (Francis DK Ching

dalam Dendi Kuntoro, 2015).

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa arsitektur adalah

seni dalam mendirikan suatu bangunan dengan perencanaan, konstruksi

dan penyelesaian dekorasinya untuk mempersatukan ruang, bentuk, teknik

dan fungsi yang didalamnya terkait dengan budaya.
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3. Pengertian Rumah Adat Lampung

Rumah adat merupakan rumah yang dibangun sebagai tempat tinggal bagi

masyarakat zaman nenek moyang dahulu yang wajib untuk dilestarikan

keberadaannya agar tidak punah dan dapat ditempati dan dinikmati hasil

dan karya seninya oleh anak cucu kita. Rumah adat Lampung dibagi

menjadi dua, yaitu sesat agung (Rumah Musyawarah) dan Nuwou Balak

(Rumah Besar). Sesat Agung adalah rumah yang dibuat sebagai tempat

balai musyawarah adat sedangkan Nuwou Balak adalah rumah tempat

tinggal untuk para peyimbang.

Menurut Anshori (2002) rumah adat Lampung memiliki bentuk yang

sangat beragam, keberagaman bentuk rumah adat Lampung memiliki nilai-

nilai yang sangat unik disetiap sudutnya. Rumah-rumah adat Lampung

dibangun dari kayu-kayu yang dihubungkan dengan tali rotan dan atap

rumah dibuat dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada disekitarnya

yaitu ijuk dan rumbia. namun karena zaman sudah semakin maju sekarang

atap rumah adat Lampung sudah kebanyakan yang memakai genting.

Bentuk yang banyak dikenal sekarang umumnya empat persegi panjang.

Dapur sudah terpisah dari ruang utama. Sambungan menggunakan pasak.

Atap sudah menggunakan seng atau genteng, bentuk atap disebut Limas

Burung.

Dengan demikian rumah adat Lampung dapat diartikan sebagai rumah

tempat tinggal untuk para penyimbang yang memiliki bentuk yang sangat

beragam, nilai-nilai dan dibangun dari kayu-kayu yang dihubungkan
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dengan tali rotan serta atap yang dibuat dari ijuk dan rumbia. Sedangkan

perubahan arsitektur bangunan rumah adat Lampung merupakan

perubahan ciri khas dari tata ruang dan bangunan yang berbeda atau

terlihat lebih modern dari bentuk asli rumah adat Lampung.

C. Perubahan Bentuk dan Fungsi Arsitektur Rumah Adat Lampung

Setiap memasuki daerah tertentu maka akan terlihat ciri khas dari tata ruang

dan bangunan disetiap masing-masing daerah yang dikunjungi. Ciri khas

yang akan terlihat adalah dari bangunan tempat tersebut yaitu dari bentuk

rumah-rumah penduduknya. Misalkan seperti didaerah padang tentunya akan

terlihat bentuk rumah gadang dan daerah lampung maka akan dapat kita

temui rumah adat lampung seperti Nuwow Sesat dan Nuwow Balak. Dalam

perubahan bentuk rumah masyarakat adat Lampung saat ini, sebenarnya

dilatarbelakangi budaya karena corak dan wujud dari arsitektur rumah

modern sekarang ini. Beberapa pengembangan ruang dan penggunaan

teknologi baru ini (modern) terkadang memaksa, sehingga arsitekturnya tidak

dapat dikatakan tradisional lagi karena sudah hilang kaidah dan fungsinya.

Menurut (Toto Sucipto dalam Renda, 2016) arsitektur Tradisional memang

sebuah gejala tentang bagaimana manusia dapat berdiam dengan tenang

terlindung dari dari gangguan alam (hujan dan panas) serta bagaimana

manusia dapat mengaktualisasi dirinya dalam menjalankan kehidupan sehari-

harinya. Bentuk arsitektur rumah panggung tradisional jaman dulu

menyisakan ruang bawah rumah atau yang lazim kita kenal sebagai kolong

rumah (Bah Nuwa). Sebagaimana kita tahu bahwa pada jaman dulu rumah
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panggung dibuat karena untuk menghindari luapan banjir dan binatang buas.

Setiap masyarakat selama hidupnya, pasti mengalami perubahan. Perubahan

di dalam diri masyarakat dapat mengenai semua segi kehidupan, speerti

bangunan, fisik, nilai-nilai, norma-norma, dan pola-pola perilaku. Apabila hal

ini kita kaitkan dengan arsitektur tradisional tentu juga akan mengalami

perubahan.

Arsitektur tradisional Lampung umumnya terdiri dari bangunan tempat

tinggal disebut Lamban atau Nuwo. Rumah orang Lampung biasanya

didirikan dekat sungai dan berjajar sepanjang jalan utama yang membelah

kampung, yang disebut Tiyuh. Namun karena perkembangan jaman saat ini

banyak merubah bentuk arsitektur rumah masyarakat adat, karena rumah

modern saat ini lebih bergaya Eropa dan bentuknya tidak lagi limas.

Perubahan yang bisa kita lihat dari bentuk arsitektur rumah saat ini adalah

bentuknya, apabila kita bandingkan bentuk tradisional dengan bentuk modern

pastinya sudah sangat berbeda. Rumah modern saat ini tidak ada yang

berbentuk panggung dan rumah modern juga lantainya sudah memakai semen

ataupun keramik. Selain itu bisa kita lihat perubahan bentuk arsitekturnya

pada teras atau serambi, banyak rumah – rumah modern saat ini sudah tidak

memakai teras atau serambi lagi, rumah modern lebih bersifat tertutup

dibandingkan dengan rumah tradisional (Muhammad Rozadi, 2016).

1. Perubahan Bahan Bangunan

Perubahan bahan bangunan pada rumah adat Lampung dapat dikatakan

sangat berpengaruh pada era modern seperti saat ini yang dapat
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membedakan yaitu dari bahan-bahan bangunan yang digunakan.

Perkembangan bahan bangunan modern menjadi sebab perubahan

tampilan yang ada dirumah tradisional . tampilan tradisional yang semula

sangat melekat menjadi terlihat berbeda karena perubahan pemakaian

bahan bangunan sehingga maknanya tidak seperti rumah tradisional lagi.

(Dendi Kuntoro, 2015).

Tabel 2. Perubahan Bahan Bangunan

No. Pembeda Rumah masyarakat
adat Lampung Rumah Modern

1. Bentuk Rumah Panggung
Tidak berbentuk
panggung

2. Atap rumbia (ijuk) Seng dan genteng

3. Lantai Tikar pandan
Keramik, marmer
dan karpet

4. Jendela Kayu , dan bambu kaca
5. tangga Kayu Material semen

6. Plafon (langit-langit)
Kayu ,dan anyaman
bambu

Gipsum dan triplek

Sumber : Rozadi, 2016.

2. Perubahan Bentuk dan Fungsi

Menurut Anshori (2002) perkembangan teknologi ikut memengaruhi

konstruksi maupun tata ruang rumah tradisional Lampung. Perubahan

bentuk pada rumah adat Lampung berbentuk panggung sedangkan rumah

modern sudah tidak berbentuk panggung , atap rumah menggunakan

rumbia (ijuk) sedangkan pada rumah modern menggunakan seng atau

genteng, lantai pada rumah adat Lampung terbuat dari tikar pandan, kajang

(rotan anyam) sedangkan rumah modern terbuat dari keramik, marmer dan

karpet, tangga yang dulunya terbuat dari kayu sekarang berubah terbuat

dari bahan material semen.pada bagian jendela masyarakat adat Lampung
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dahulu hanya menggunakan kayu , tetapi pada masyarakat modern

sekarang tidak lagi hanya menggunakan kayu namun juga memakai kaca.

Perubahan pada rumah masyarakat adat Lampung dapat dilihat antara lain

pada ruang dibawah rumah (Dibah Nuwo / Lamban ). Awalnya, bagian

bawah rumah atau kolong, tidak bermanfaat banyak kecuali untuk

menghindari para penghuninya dari binatang buas, seperti harimau dan

beruang. Selain itu rumah panggung dibuat untuk menghindari luapan

akan adanya banjir. Namun apabila kita lihat sekarang kebanyakan bagian

ruang dibawah rumah sudah beralih fungsi. Seperti, ruang bawah rumah

sekarang sudah dijadikan garasi mobil ataupun bisa dibuat untuk ruang

kamar maupun bisa digunakan sebagai warung.

Menurut (Eko Wahyuningsih dalam Renda, 2016) seiring dengan

berjalannya waktu berbagai perubahan melanda keberadaan arsitektur

tradisional di daerah lampung, terutama pada penataan ruang dalam rumah

dan fungsinya. Misalnya ruang teras yang tadinya terbuka dan merupakan

refleksi dari sifat yang ramah dengan menyapa tetangga kiri kanan

sekarang teras sudah ditutup dan dijadikan ruang tertutup. Selain ruang

bawah rumah yang mengalami perubahan fungsi dan kaidahnya, serambi

depan pun juga mengalami perubahan, jika dulu serambi depan dijadikan

tempat terbuka dan dindingnya masih menggunakan kayu, berbeda dengan

sekarang. Serambi modern saat ini ditutup dengan jendela kaca dan juga

sekarang sudah banyak yang mengunakan bahan-bahan bangunan seperti

semen keramik dan bata. Ruang-ruang rumah modern, seperti loteng
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disamping rumah, cenderung membentuk karakter anggota keluarga

menjadi individualistik (Muhammad Rozadi, 2016).

D. Faktor-faktor Penyebab Perubahan Arsitektur Rumah Adat Lampung

Seiring perkembangan zaman rumah adat terjadi perubahan,

perubahantersebut terlihat dari perubahan rumah adat menjadi rumah-rumah

modern yang ciri khas kebudayaannya sudah tidak tampak lagi karena

mengandung unsur kebarat-baratan.

Perubahan rumah adat menjadi rumah rumah modern disebabkan beberapa

faktor, yaitu:

1. Faktor globalisasi

Adanya globalisasi merupakan bentuk dari kemajuan zaman. Menurut

(Tukiran Taniredja, Dkk dalam Renda, 2016) Globalisasi merupakan

tantangan eksternal dan kita berusaha sedapat mungkin mengurangi

dampak negatifnya. Sedangkan Menurut (Komaruddin Hidayat dalam

Renda, 2016), “Globalisasi adalah suatu perubahan sosial dalam bentuk

semakin bertambahnya keterkaitan antara masyarakat dengan faktor-faktor

yang terjadi akibat transkulturasi dan perkembangan modern. Istilah

globalisasi dapat diterapkan dalam konteks sosial, budaya, ekonomi, dan

sebagainya. Selanjutnya dijelaskan (Komaruddin Hidayat dalam Renda,

2016) bahwa, “terdapat banyak faktor yang mendorong terjadinya

globalisasi antara lain pertumbuhan kapitalisme, maraknya inovasi

teknologi komunikasi dan informasi serta diciptakannya regulasi-regulasi

yang meningkatkan persaingan besar dan skala yang luas”.
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Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa globalisasi

adalah sebuah jaringan kerja secara global dimana akan timbul interaksi

antar masyarakat dunia. Kemudahan mendapatkan informasi dalam

globalisasi mempengaruhi segala aspek dalam kehidupan masyarakat. Hal

tersebut dapat terlihat dalam aspek kebudayaan. Kebudayaan luar akan

mudah masuk kedalam kehidupan suatu bangsa melalui globaliasasi sebagi

bentuk dari kemajuan zaman, pengaruh globalisasi akan berdamapak

positif jika masyarakat tahu menyaring kebudayaa luar yang masuk

kedalam kehidupan masyarakat, namun jika masyarakat tidak pandai

menyaring kebudayaan asing yang masuk maka akan berdampak negatif .

Salah satu bentuk akibat dari globalisasi Menurut (Toto Sucipto dalam

Renda, 2016) dengan adanya perkembangan teknologi dan modernisasi,

tentu ada pergeseran nilai – nilai budaya dan pandangan hidup. Karena

pergeseran kebudayaan, maka wujud – wujud kebudayaan, terutama wujud

kebudayaan fisik mengalami perubahan juga. Arsitektur tradisional

sebagai perwujudan kebudayaan fisik mengalami perubahan dan

pergeseran baik struktur maupun fungsinya.

Dampak dari masuknya kebudayaan asing ke Indonesia adalah perubahan

rumah adat menjadi rumah-rumah modern yang tidak lagi memiliki ciri

khas dari kebudayaan bangsa karena arsitekturnya berubah menjadi bentuk

kebarat-baratan. Perubahan rumah adat menjadi rumah rumah modern

sudah sangat terlihat disetiap daerah yang kita jumpai di Indonesia

khususnya di daerah Negeri Olok Gading , kecamatan Teluk Betung Barat,
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kota Bandar Lampung yang rumah adatnya sudah semakin sedikit bahkan

hampir punah. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa

faktor globalisasi yang menyebabkan perubahan bentuk arsitektur rumah

adat Lampung adalah masuknya kebudayaan luar yang menyebabkan

adanya perkembangan teknologi dan modernisasi pergeseran nilai-nilai

budaya dan pandangan hidup . Perubahan bentuk arsitektur pada saat ini

yang lebih kearah modern atau kebarat-baratan , sudah dapat dibedakan

dengan arsitektur pada zaman dahulu yang lebih mementingkan makna

dalam setiap bangunannya .

2. Faktor Pola Fikir

Setiap orang memiliki pola fikir yang berbeda-beda, pola fikir akan

membentuk sikap sehingga dapat mempengaruhi segala tindakan yang

akan di lakukan oleh orang tersebut. Menurut (Adi W Gunawan dan

Rachmat soegiharto dalam Renda, 2016) “Pola Pikir atau mindset adalah

sekumpulan kepercayaan (belief) atau cara berpikir yang mempengaruhi

perilaku dan sikap seseorang, yang akhirnya akan menentukan level

keberhasilan hidupnya”. Adi meyakini bahwa belief menentukan cara

berpikir, berkomunikasi dan bertindak seseorang. Dengan demikian jika

ingin mengubah pola pikir, yang harus diubah adalah belief atau kumpulan

belief. Menurut (Rachmat dalam Renda, 2016) mengatakan bahwa

“Pandangan yang orang adopsi untuk dirinya sangat mempengaruhi cara

orang tersebut mengarahkan kehidupan”. Artinya kepercayaan atau

keyakinan seseorang memiliki kekuatan yang dapat mengubah pikiran,

kesadaran, perasaan, sikap, dan lain-lain, yang pada akhirnya membentuk
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kehidupannya saat ini. Pola fikir merupakan pandangan sesorang terhadap

sesuatu yang dapat menentukan cara berpikir, berkomunikasi dan

bertindak seseorang. Pola fikir masyarakat dipengaruhi oleh

perkembangan zaman sehingga selalu timbul keinginan masyarakat untuk

melakukan perubahan. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat

khususnya dalam aspek kebudayaan menimbulkan perubahan dalam ciri

khas kebuadayan sehingga dapat menghilangkan unsurunsur kebudayaan

yang ada dan memunculkan kebudayaan yang baru.

Menurut (Yusrizal dalam Renda, 2016) Pola pikir tradisional juga

berhubungan dengan keyakinan yang dianut dan dipertahankan. Cara

berpikir tradisional sangat bertentangan dengan berpikir kreatif. Berpikir

kreatif menuntut agar menemukan cara - cara baru yang lebih baik dalam

melakukan aktivitas, sedangkan berpikir tradisional justru mengikat kita

dengan hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Sehingga dari penjelasan

tersebut bisa kita simpulkan bahwa pola pikir masyarakat yang tradisional

akan melakukan perubahan karena masyarakat yang tidak mampu dalam

menangani perubahan tersebut. Perubahan arsitektur rumah adat

merupakan salah satu contoh dari perubahan pola fikir masyarakat kearah

yang lebih maju namun perubahan ini berefek negatif. karena masyarakat

merubah rumah adat menjadi rumah-rumah modern dan menghilangkan

nilai-nilai kebudayaan dalam rumah tersebut. Anggapan bahwa rumah adat

telah ketinggalan zaman mengakibatkan hilangnya nilai-nilai kebudayaan

dalam rumah adat khususnya pada rumah adat lampung di Kelurahan
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Negeri Olok Gading, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar

Lampung.

3. Faktor Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi didefinisikan dalam beberapa pengertian dengan

menggunakan bahasa berbeda oleh para ahli, namun maksudnya tetap

sama. Menurut (Sardono Sukino dalam Renda, 2016) pertumbuhan

ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam Perekonomian yang

menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat

bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan

ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka

panjang. Sementara Menurut Schumpeter dalam Renda, 2016)

pembangunan ekonomi bukan merupakan proses yang harmonis, tetapi

merupakan perubahan yang spontan dan tidak terputus-putus.

Pembangunan ekonomi disebabkan oleh perubahan terutama dalam

lapangan industri dan perdagangan.

Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan

ekonomi adalah kemajuan dibidang ekonomi sehingga menyebabkan

kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Pertumbuhan ekonomi

dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi.

Perubahan bentuk rumah adat juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Hal

tersebut disebabkan karena ekonomi masyarakat setempat yang semakin

maju sehingga muncul keinginan masyarakat untuk membangun rumah
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yang lebih mewah dan modern tanpa memikirkan pentingnya untuk

mempertahankan kebudayan dalam rumah adat.

4. Faktor Kesadaran Masyarakat

Menurut (Robbal Alam dalam Renda, 2016) Secara harfiah, kesadaran

sama artinya dengan mawas diri (awareness). Kesadaran juga bisa

diartikan sebagai kondisi dimana seorang individu memiliki kendali penuh

terhadap stimulus internal maupun stimulus eksternal. Namun, kesadaran

juga mencakup dalam persepsi dan pemikiran yang secara samar-samar

disadari oleh individu sehingga akhirnya perhatiannya terpusat. Kesadaran

masyarakat akan pentingnya melestarikan budaya bangsa saat ini sudah

mulai hilang karena pengaruh budaya luar dan kemajuan tekhnologi yang

ada. Pentingnya melestarikan budaya bagi masyarakat sudah tidak begitu

penting lagi, khusus dalam pelestarian rumah adat.

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat telah menganggap rumah adat

adalah rumah kuno dan sudah ketinggalan zaman, padahal rumah adat

adalah aset kebudayaan bangsa yang wajib dilesatrikan sebagi bentuk dari

cirri khas kebudayaan di setiap daerah namun karena kurang kesadaran

masyarakat untuk mau membangun rumah yang berunsur adat budaya

membuat rumah adat menjadi hilang termakan usia dan perkembangan

zaman.
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E. Hasil Penelitian Terdahulu

Pencarian dan penelusuran mengenai penelitian atau studi-studi yang

terdahulu yang relevan atau serupa dengan penelitian ini yang dapar

digunakan sebagai referensi atau perbandingan antara lain penelitian yang

dilakukan oleh Renda ,2016 yang berjudul Perubahan Bentuk Arsitektur

Rumah Masyarakat Adat Dan Pelestarian Nilai-nilai Budaya (Studi Kasus

Perubahan Tradisi Masyarakat Di Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri

Besar Kabupaten Way Kanan).

Dalam hasil studinya menjelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya

perubahan arsitektur pembangunan rumah adat adalah faktor globalisasi,

bahan-bahan rumah yang sudah lapuk, faktor pola pikir masyarakat semakin

maju dan faktor pertembuhan ekonomi.

Sedangkan menurut hasil penelitian yang dilakukan menurut (Hermitha

,2016) faktor penyebab berubahnya bentuk rumah tradisional Lampung yaitu

ketidaktersediaan bahan baku kayu, ancaman binatang buas, dan pendapatan.

Hasil penelitian terdahulu dijadikan sebagai acuan penelitian ini dan untuk

membandingkan hasil penelitian pada perubahan arsitektur bangunan rumah

adat Lampung.

F. Kerangka Pikir

Idealnya rumah adat lampung memiliki bentuk yang sangat unik dan artistik

serta memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dalam bentuk

Arsitektur, Ornamen dan Tata Ruang rumah masyarakat adat memiliki makna

tersendiri yang terkandung didalamnya. Bentuk panggung dalam rumah
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masyarakat adat merupakan simbol dan ciri khas dari kebudayaan lampung

itu sendiri. Selain itu, Penggunaan ornamen pada suatu benda atau bidang,

tidak semata mata untuk menampilkan bentuk yang lebih indah dari bentuk

atau benda aslinya, tetapi kadang-kadang lebih dari itu, yakni ingin

mewujudkan atau mengutarakan maksud-maksud tertentu kepada orang lain.

Perubahan bentuk rumah masyarakat adat bukan saja karena kemajuan zaman

yang merubah pola fikir masyarakat namun juga karena adanya perkawinan

antar suku dan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat, kondisi material

rumah sudah tua dan mulai lapuk, sementara bahannya sudah semakin langka

khususnya kayu anggapan masyarakat akan rumah adat yang sudah terlalu

kuno dan ketinggalan zaman membuat rumah adat terhapus secara perlahan

termakan oleh kemajuan zaman dan iklim globalisasi dunia.

Seiring perkembangan zaman rumah adat terjadi perubahan, perubahan

tersebut terlihat dari perubahan rumah adat menjadi rumah-rumah modern

yang ciri khas kebudayaannya sudah tidak tampak lagi karena mengandung

unsur kebarat-baratan.

Perubahan rumah adat menjadi rumah rumah modern diasumsikan

berdasarkan beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor Globalisasi

2. Faktor Pola Pikir

3. Faktor Pertumbuhan Ekonomi

4. Faktor Kesadaran Masyarakat



33

Berdasarkan uraian di atas maka diagram kerangka pikir dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut :

Gambar 1. Kerangka Pikir

Bentuk Ideal Rumah Masyarakat Adat
Lampung

Perubahan Bentuk Arsitektur Rumah Masyarakat
Adat Lampung

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Adanya Perubahan
Arsitektur Bangunan pada Rumah Adat Lampung



III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

Menggunakan metode penelitian kualitatif karena peneliti ini bersifat

naturalistik yang meneliti obyek secara alamiah (sebagai lawannya adalah

eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik

pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data

bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih ditekankan pada makna

dari pada generalisasi ( Sugiyono, 2014)”.

Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku,

persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic dan dengan cara deskripsi

dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah

dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dalam penelitian ini,

peneliti ingin mengulas, memahami, mendiskripsikan suatu fenomena sosial

secara mendalam dan holistik . Oleh karena itu, peneliti menggunakan

metode penelitian kualitatif yang bersifat wawancara mendalam.
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B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di kelurahan Olok Gading kecamatan Teluk Betung

Barat  kota Bandar Lampung. Lokasi ini dipilih karena arsitektur rumah

masyarakat adat Saibatin marga Balak di kelurahan Olok Gading Lampung

adat Saibatin sudah mulai memudar dan lebih memilih arsitektur rumah yang

modern. Oleh karena itu peneliti memilih tempat tersebut untuk meneliti di

wilayah tersebut.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang diperlukan adalah

sebagai berikut:

1. Observasi

Bertindak sebagai pengamat (observer) guna mendapatkan data dan

informasi untuk menunjang proses penelitian. Observasi dituntut

keterlibatan dan keikut sertaan kegiatan sehari-hari orang yang sedang

diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan

observasi ini maka data yang didapat akan lebih lengkap, sampai

mengetahui pada tingkat makna setiap perilaku yang tampak (Sugiyono,

2013:204). Tujuan observasi dalam penelitian ini adalah untuk

mendapatkan informasi terkait tentang perubahan arsitektur bangunan

pada rumah adat Lampung.
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2. Wawancara Mendalam

Interview atau yang sering disebut wawancara mendalam secara lisan

adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk

memperoleh informasi dari terwawancara (Sugiyono, 2013:205).

Wawancara dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh

data dari informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan mengetehui

informasi terkait dengan perubahan arsitektur bangunan pada rumah adat

Lampung yaitu, tokoh adat Lampung marga Balak dan masyarakat

kelurahan Negeri Olok Gading Teluk Betung Barat kota Bandar Lampung.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian di daerah Olok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat

kota Bandar Lampung marga Teluk Betung, sarana yang digunakan dalam

pendokumentasian yang peneliti lakukan yaitu berupa foto dan catatan-

catatan. Alat dokumentasi berupa handphone, camera, dan juga catatan-

catatan tertulis.

D. Analisis Data

Analisis kualitatif adalah suatu analisis data yang dikelompokkan ke dalam

tabel-tabel frekuensi berdasarkan karakteristik dan dinyatakan dalam frekuesi

presentase atau dapat juga dikemas lebih menarik secara visual dengan

gambar pie chart (diagram lingkaran) sehingga lebih mudah dbaca dan

dipahami. Menurut (Bogdan dan Biklen dalam Moleong 2007 :248) analisis

data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan  data, mengorganisasikan

data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,



37

mensintesiskannya, mencari dan menemukakan pola, menemukakan apa yang

penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan

kepada orang lain. Dalam penelitian ini akan digunakan 3 analisis data yaitu :

1. Reduksi Data

Adalah mengkalasifikasikan atau mengkategorikan data. Data yang

diperoleh dari lapangan ditulis atau diketik dalam bentuk uraian atau

laporan yang ditulis secara terperinci. Laporan itu perlu direduksi,

dirangkum, dipilih hal-hal yang penting, disusun lebih sistematis

sehingga lebih mudah dipahami. (Sugiyono, 2014). Dalam mereduksi

data, setiap peneliti akan dpandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan

utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu,

kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu

yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

(Sugiyono, 2014).

2. Display Data

Adalah menayangkan atau menampilkan data dalam bentuk tabel atau

grafik. Setelah direduksi, selanjutnya adalah mendisplay data. Agar dapat

melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil

penelitian, harus diusahakan membuat berbagai macam  matriks/tabel.

Dengan demikian peneliti dapat menguasai data dan tidak tenggelam

dalam tumpukan detail.

3. Verifikasi
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Adalah mencari hubungan antara kategori, tabel, atau grafik dan

sejenisnya. Peneliti harus mencari makna data yang dikumpulkan.

Mencari hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, dan hipotesis,

sehingga mencapai kesimpulan-kesimpulan masih tentatif, kabur,

diragukan, dengan bertambahnya data kesimpulan akan lebih tajam.

Kesimpulan harus senantiasa verifikasi selama penelitian berlangsung.

Kesimpulan awal yan dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung.



IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kebandaran Marga Balak Saibatin Bandar Lampung

Marga Balak berasal dari Buay Runjung di Bengkunat, Lampung Barat,

disatukan kedalam satu marga menjadi Marga Telukbetung. Pada zaman

Kolonial, Belanda mengotak-ngotakkan kemargaan menjadi tiga marga yaitu

Marga Lunik, Marga Bumiwaras, dan Marga Balak, Menurut naskah Tambo

Kebandaran Marga Balak yang menyatakan, bahwa di Teluk Betung telah

terdapat perkampungan yaitu Kampung Negeri Olok Gading yang didirikan

oleh Ibrahim Gelar Pangeran Pemuka yang hijrah dari Bengkunat untuk

mendidirikan wilayah kedudukan adat di Teluk Betung.

Pangeran Pemuka meninggalkan Bengkunat untuk mencari wilayah

kedudukan baru. Tanah baru yang diduduki oleh Ibrahim Gelar Pangeran

Pemuka diberi sebutan “Negeri”, sedangkan rumah yang didirikan dinamai

dengan sebutan “Lamban Balak”. Kepergian Ibrahim Gelar Pangeran Pemuka

dari Bengkunt membuahkan hasil. Beliau mampu mendirikan Kampung

Negeri dan Lamban Balak dipesisir Teluk Betung pada tahun 1618 Masehi

yaitu Rumah Adat Lamban Balak yang terdapat di Kampung Negeri. Pada

tahun 1883 M, Kampung Negeri diguncang peristiwa besar. Bencana Letusan

Gunung Krakatau mengakibatkan air pasang yang cukup tinggi sehingga

merendam dan menghanyutkan apa saja, baik rumah, tumbuh-tumbuhan,
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maupun ternak dan termasuk Lamban Balak yang terdapat di Kampung

Negeri tersapu gelombang air laut, hingga tidak dapat dihuni. Beberapa tahun

kemudian setelah bencana letusan Gunung Krakatau terjadi, suasana

kehidupan masyarakat Teluk Betung pulih kembali termasuk kegiatan

ekonomi di pelabuhan Teluk Lampung (Naskah Tambo Kebandaran Marga

Balak) Menurut Bardiansyah (2010: 1), mengatakan bahwa pada tahun 1929

pemerintah Belanda meresmikan pembentukan pemerintahan Marga sebagai

bagian terpadu dari struktur pemerintahan kolonil dan menjadi lembaga

pemerintahan terendah Belanda yang memuat dalam Staatsblad 1929 No 362.

Pemerintah Belanda melalui keresidenan Teloek Betoeng, Mr Gele Harun

pada saat itu melaksanakan pembentukan marga denagh mengumpulkan para

penyimbang paksi dan tiyuh.

Semarga Teluk Betung untuk melaksankan mufakat adat dalam menentukan

pimpinan Marga dan batas teritorial masyarakat adat Marga Teluk Betung,

dalam musyawarah para penyimbang menyepakati Pangeran Pokok Ratu

sebagai pimpinan konfederasi penyimbang-penyimbang yang ada di Teluk

Betung dan Tanjung Karang. Kemudian setelah letusan gunung Krakatau

terbentuklah Rumah Adat Lamban Dalom Kebandaran Marga Balak

Lampung Pesisir yang dulunya Lamban Balak dibangun pada tahun 1618 M

sebelum terjadinya bencana Tsunami dan ditopang oleh 4 Penyimbang Paksi

dan 9 Penyimbang Tiuh yang ada di daerah Teluk Betung dan Tanjung

Karang. Pada saat ini Kepala Adat Kebandaran Marga Balak dijabat oleh M.

Yusuf Erdiansyah Putra Gelar Gusti Pangeran Igama Ratu yaitu anak tertua

laki-laki Kebandaran Marga Balak secara turun temurun.
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B. Letak dan Keadaan Alam

Lamban Dalom Kebandaran Marga Balak Lampung Pesisir terletak di

Kelurahan Negeri Olok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar

Lampung. Kelurahan Negeri Olok Gading merupakan Kebandaran pertama

yang ada di Bandar Lampung. Sebelah Utara berbatasan dengan Kali Belau,

sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Bakung, sebelah Barat

berbatasan dengan Kelurahan Sukarame II dan sebelah Timur berbatasan

dengan Kelurahan Kuripan. Luas Kelurahan Negeri Olok Gading adalah 109

Ha, berupa dataran tinggi, dengan ketinggian rata-rata berkisar 100 meter di

atas permukaan laut. Lamban Dalom Kebandaran Marga Balak didirikan

didekat sungai, menghadap kejalan raya dan berada ditengah-tengah rumah

penduduk. Bangunan ini berbahan kayu dan didepan rumah berdiri plang

nama bertuliskan “Lamban Dalom Kebandaran Marga Balak Lampung

Pesisir” bentuk sangat unik khas dengan siger besar berdiri megah diatas

bangunan bagian muka. Sampai sekarang lamban ini ditempati oleh Kepala

Adat Marga Balak secara turun temurun yaitu M. Yusuf Erdiansyah Putra

Gelar Gusti Pangeran Igama Ratu.

C. Pola Perkampungan

Rumah Kebandaran Marga Balak Lampung Pesisir yang terdapat di

Kelurahan Negeri Olok Gading berbentuk panggung, dinding terbuat dari

kayu dan menghadap kejalan raya, rumah panggung hanya tersisa 4 rumah,

sedangkan rumah-rumah yang lainnya memanjang berderetan menghadap

Lamban Dalom Kebandaran Marga Balak. Menurut pandangan masyarakat,

Lamban Dalom sangat dihormati dan menjadi panutan bagi masyarakat
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Lampung Saibatin. Bangunan yang terdapat di Kelurahan Negeri Olok

Gading Kecamatan Teluk Betung Barat berupa Lamban Dalom Kebandaran

Marga Balak sebagai sarana kesenian dan kebudayaan masyarakat di daerah

tersebut. Bangunan tempat ibadah, seperti masjid dan mushola yang sangat

dihormati keberadaannya karena mayoritas masyarakat Kelurahan Negeri

Olok Gading beragama Islam. Bangunan pendidikan berupa gedung sekolah

dasar. Berikut ini jenis dan jumlah bangunan yang berada di Kelurahan

Negeri Olok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung

yaitu :

Tabel 3. Jenis dan Jumlah bangunan yang terdapat di Kelurahan Negeri Olok
Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung

No. Jenis Bangunan Jumlah Bangunan (unit)

1. Masjid 6 buah
2. Mushola 12 buah
3. Gedung SD 2 gedung 8 guru 283 murid
4. Sarana Kesenian/Kebudayaan 1 buah

Sumber : Data Profil Kelurahan Negeri Olok Gading Kecamatan Teluk
Betung Barat

D. Pola Mata Pencaharian

Penduduk Kelurahan Negeri Olok Gading bermata pencaharian mayoritas

sebagai petani. Namun sebelumnya, sejak gunung Krakatau meletus

kehidupan ekonomi penduduk Kelurahan Negeri Olok Gading berubah dan

mayoritas banyak menjadi karyawan baik PNS maupun swasta karena yang

letaknya masih berada di daerah perkotaan dan beberapa menjadi wiraswasta.

Selain itu ada juga penduduk Kelurahan Negeri Olok Gading yang menjadi

tani, nelayan, pemulung, buruh tani, pertukangan, pensiunan, jasa, dan lain-

lain.
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Tabel 4. Jumlah Penduduk Kebandaran Marga Balak Lampung Pesisir
Kelurahan Negeri Olok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Kota
Bandar Lampung Menurut Mata Pencaharian

No. Jumlah Penduduk Menurut Jumlah (Jiwa)

1. Pegawai Negeri Sipil 135
2. TNI 45
3. Tani 104
4. Dagang 310
5. Buruh 1.789
6. Tukang 102
7. Pensiunan 45
8. Lain-lain 3.863

Jumlah 6.905
Sumber : Data Profil Kelurahan Negeri Olok Gading Kecamatan Teluk

Betung Barat

E. Pola/Susunan Kepenyimbangan Kebandaran Marga Balak

Tabel 5. Susunan Kepenyimbangan Kebandaran Marga Balak

No. Susunan
Kepenyimbang Nama Adok

1.
Penyimbang Tuha
Negeri

Bp. Haji Batin Pangeran Purba Sejati

2.
Penyimbang Pakis I
Kuripan

Bp. Nursyamsu Pangeran Bandar Kencana

3.
Penyimbang Paksi II
Kuripan

Bp. Andi Rifai,
S.E.

Pangeran Aria Wira Negara

4.
Penyimbang Paksi III
Kuripan

Bp. Hasan Pangeran Pakis Marga

5.
Penyimbang Paksi IV
Kuripan

Bp. Bardiansyah,
S.E., M.M

Pangeran Panji Marga

6. Penyimbang Tiuh
Gedung Pakuon

Bp. Haji Sangun
Ratu

Pangeran Tihang Marga

7.
Penyimbang Tiuh
Simpur

Bp. Dr. Mas Iruan
Singa Gerda

Pangeran Ngabihi Singa
Gerda

8.
Penyimbang Tiuh
Lempasing

Bp. M. Saleh Dalom Mangku Negara

9.
Penyimbang Tiuh
Olok Gading

Bp. Haji Zainudin Dalom Sinja Keratuan

10.
Penyimbang Tiuh
Teba

Bp. Haji Denan Dalom Kesuma Jaya

11.
Penyimbang Tiuh
Tarahan

Bp. Salamet Dalom Paniakan II
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Sumber : Data Primer, 2017

F. Fungsi Ruangan Lamban Dalom Kebandaran Marga Balak

1. Halaman Depan Lamban Dalom

Halaman depan yang terdapat di Lamban Dalom dapat difungsikan

sebagai acara-acara adat seperti Begawi, Deduaian, dan acara pernikahan.

2. Bagian teras depan Lamban Dalom

Bagian teras depan Lamban Dalom difungsikan sebagai tempat pertemuan

tokoh- tokoh adat sebagai tempat musyawarah dan mufakat antar keluarga

besar Kebandaran Marga Balak, tokoh adat serta tokoh masyarakat.

3. Ruangan bagian bawah Lamban Dalom atau Ruang Serba Guna

Ruangan ini difungsikan sebagai sarana kesenian tari budaya Lampung

dan ruangan tempat penyimpanan benda-benda budaya serta pusat

kegiatan seni dan budaya lainnya.

12.
Penyimbang Tiuh
Kuripan

Bp.. Haji Yusuf Dalom Temunggung

13
Penyimbang Tiuh
Kuripan

Bp. Haji Zubaidi
Sulaiman

Dalom Raja Inton



 

 

 

 

 

 

VI.  PENUTUP 

 

 

 

Pada bab ini dijelaskan beberapa kesimpulan hasil dari penelitian sesuai dengan 

perumusan masalah dalam penelitian ini. Kesimpulan ini di dapat dari hasil 

pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Selain kesimpulan pada 

bab ini juga disampaikan saran terhadap kesimpulan dalam penelitian ini. 

 

A. Kesimpulan  

Setelah penelitian dilakukan oleh peneliti tentang pfaktor-faktor perubahan 

arsitektur rumah adat Lampung di Kelurahan Negeri Olok Gading, maka 

penulis membuat kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bentuk Ideal Rumah Asli Adat Lampung  

Rumah panggung yang berbentuk limas cina yang terbuat dari kayu asli, 

atap dari batang ijuk, lantai dari kayu. Adapun pembagian dalam rumah 

adat Lampung yaitu; teras untuk santai, kolong bawah untuk menyimpan 

hasil panen, ruang tamu/ ruang depan/ pengadopan, tengah lappang 

(ruang terbuka) untuk ruang keluarga, kamar (lomapai balak, lomapai 

lunik, lomapai seghudu), ruang belakang untuk memasak, teras belakang 

untuk santai dan jika ada tamu terdekat atau keluarga berkunjung. 

 

Tangga pada rumah adat lampung terbuat dari papan kayu berjumlah dua 

tangga (depan dan belakang) yang masing-masing memiliki 7 buah anak 
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tangga yang berfungsi sebagai penyambutan tamu untuk masuk kedalam 

rumah dan menghindari binatang buas . Ada ruang yang terletak di luar 

rumah yaitu; kelumbung yang digunakan sebagai tempat penyimpanan 

hasil panen atau pakan ternak. Ornamen yang terdapat di rumah adat 

lampung berupa siger, tapis,kebung, tikhai, buah mutun dan barang-

barang kuno yang terletak di ruang depan dan atap rumah sebagai ciri 

khas Adat Lampung. 

 

2. Perubahan Bentuk Arsitektur Rumah Adat Lampung 

Perubahan arsitekturnya yaitu perubahan bentuk dan bahan bangunannya; 

bentuk tangga, bentuk bawah kolong rumah, teras duduk pakai bambu, 

sekarang pakai semen, kamar mandi berlantai semen bukan bambu, 

kolong bawah jadi ruangan, tangga dan lantai rumah tidak lagi terbuat 

dari kayu melainkan dari semen dan keramik, cagak rumah dari kayu. 

Tangganya satu, genteng Batavia, tapi kalau rumah kepala adatnya belum 

berubah, perubahan tersebut adalah perubahan bahan bangunan, karena 

bahannya sulit didapatkan dan bencana alam. 

 

3. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya perubahan arsitektur bangunan 

pada rumah adat Lampung ialah: 

a. Faktor Globalisasi masuknya budaya barat sehingga masyarakat 

meniru bentuk rumah-rumah modern dan meninggalkan budaya 

tradisional asli Lampung, dan karena susahnya membuat dan 

mendapatkan ornament asli maka sekarang masyarakat banyak 

menggunakan lukisan dan patung. 
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b. Faktor Pola Pikir Masyarakat perubahan pola pikir masyarakat yang 

kreatif dan perubahan adaptasi dunia modern masyarakat lampung 

kesulitan mendapatkan bahan sehingga mereka berfikir untuk 

mengubah rumahnya menggunakan bahan baku yang mudah didapat 

dan harga terjangkau tanpa memikirkan nilai yang ada di dalam rumah 

adat Lampung.  

c. Faktor Keadaan Ekonomi perubahan keadaan ekonomi yang 

menengah kebawah membuat masyarakat tidak lagi membangun 

rumahnya berbentuk rumah adat Lampung karena bahan bangunannya 

tergolong langka dan mahal, sedangkan keadaan ekonomi keatas 

mereka berfikir untuk membuat rumah mereka menjadi lebih mewah 

sehingga meninggalkan bentuk dan nilai asli rumah adat Lampung. 

d. Faktor Kesadaran Masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat akan 

pentingnya  nilai-nilai yang terkandung dalam rumah adat asli 

Lampung, masyarakat telah menganggap rumah adat adalah rumah 

kuno dan sudah ketinggalan zaman, padahal rumah adat adalah aset 

kebudayaan bangsa yang wajib dilestarikan sebagi bentuk dari ciri 

khas kebudayaan di setiap daerah namun karena kurang kesadaran 

masyarakat untuk mau membangun rumah yang berunsur adat budaya 

membuat rumah adat menjadi hilang termakan usia dan perkembangan 

zaman. 

 

B. Saran 

Saran adalah suatu masukan atau rekomendasi yang dibuat untuk 

menyempurnakan hasil dari sebuah penelitian. Dimana saran sebagai pemicu 



65 
 

bagi pihak terkait yang menjadi objek penelitian yang dilakukan peneliti pada 

waktu yang akan datang. 

1. Diharapkan kepada seluruh masyarakat Lampung untuk tidak melupakan 

nilai-nilai budaya adat Lampung yang terdapat di setiap sisi bangunan 

rumah adat yang masing-masing mempunyai makna yang menjadi ciri 

khas budaya adat Lampung dengan cara tetap melestarikan bangunan asli 

adat tradisional Lampung walaupun sudah banyak budaya asing yang 

masuk ke daerah Lampung. 

2. Diharapkan kepada pemerintah provinsi Lampung untuk tetap 

melestarikan dan menjaga budaya asli adat Lampung salah satunya dengan 

cara membangun komplek atau perumahan yang berciri khas rumah adat 

Lampung. 
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