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BAB V 

KAJIAN TEORI 

5.1 Kebudayaan Melayu 

  Sistem kemasyarakatan yang mempunyai kegayutan dengan 

tata rancang arsitektur Melayu adalah tentang adat resam, tanggap 

terhadap iklim setempat yang berkaitan dengan konsep 

kemasyarakatan dan sistem keagamaan dan syariatnya. Konsep 

kemasyarakatan melayu mencari perpaduan yang serasi antara tiga 

kepentingan pribadi agama, adat resam dan perilaku alam semesta 

yang ensensial. Adat resam ini dilandaskan pada dasar ‘ tiga tungku 

sejarangan ‘ artinya segala sesuatu perbuatan hanya sempurna 

adanya jika dirundingkan dengan 3 tingkatan kekeluargaan 

perkauman yaitu aluran mertua, aluran anak dan aluran menantu. 

Yang dipentingkan adalah kemaslahatan bersama dengan 

mengakomodasi perubahan kemajuan jaman.  

  Iklim alam merupakan hal yang menjadi perhatian bagi 

perancangan sistem bangunan masyarakat. Alam bagi masyarakat 

melayu dimaknai sebagai guru pusaka yang aktif tidak pasif belaka. 

Masyarakat melayu mengutamakan alam terbuka, menyatu dengan 

kondisi alam dan udara yang bergerak mengalir. Penghawaan rumah 

banyak diupayakan mengalir sejuk dengan banyaknya pintu dan 

jendela sera angin – angin yang berukir indah. Sesuai dengan iklim  
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Masyarakat melayu juga gemar akan keindahan atau estetika yang 

tergambar pada uraian pantun dan seloka disamping tergambar 

pada ukiran ornamen yang indah menawan. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa budaya 

melayu merupakan budaya yang memilki jiwa kemasyarakatan , rasa 

saling hormat kepada sesama atau yang lebih tua, cinta terhadap 

lingkungan dan iklim alam yang dimaknai dengan guru pusaka, cinta 

terhadap seni yang diutarakan melalui seni ukiran, cara berpikir yang 

religius. 

5.2 Filosofi Melayu 

  Masyarakt Melayu kebanyakan beragama Islam  berkesenian 

dalam menghias artefak budaya mereka. Karena pengaruh islam 

demikian kuat maka jenis atau ragam hias ornamen lebih kepada 

keindahan semata, makna yang terkandung dan jarang yang 

diarahkan untuk kegiatan magis atau ritual kepercayaan. Ragam 

ornamen yang sering diperagakan adalah ornamen bermotif 

tumbuhan misalnya bentuk sulur bentuk daun, bunga dan grafis 

geometri. Berikut beberapa ornamen yang yang ada di rumah 

tradisional Mlayu. 
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A. Ornamen Pucuk Rebung  

  

 

 

 

 

Gambar 4.1 : Ragam Pucuk Rebung 

Sumber : https://kedaimelayu.files.wordpress.com  

Pucuk rebung bertunas memilki makna lapar hilang, dahaga 

pun lepas, maslah pun selesai. Makna pucuk rebung 

sekuntum antara lain duduk berunding, bermusyawarah, 

bermufakat. Pucuk rebung kaluk paku maknanya bergotong 

royong, sedangkan pucuk rebung sirih tunggal memilki makna 

menjauhkan celaka. 

B. Ornamen Ricih Wajid  

 

 

 

 

Gambar 4.2 : Ornamen Ricih Wajid 

Sumber : https://kedaimelayu.files.wordpress.com  

Ornamen ricih wajid adalah potongan dari wajid, yaitu sejenis 

makanan yang terbuat dari beras ketan. Makna dari pulut atau 

ketan adalah lamabang pemersatu masyarakat. 
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C. Ornamen Genting Tak Putus 

 

 

 

 

Gambar 4.3 : Ornamen Genting Tak Putus 

Sumber : https://kedaimelayu.files.wordpress.com  

Ornamen ini berbentuk tumbuhan bersulur dan bergambar 

burung. Oranmen ini memiliki makna bahwa kesulitan 

seseorang pasti ada batasnya karenanya diharapkan 

bersabar dan tawakal. Ornmen yag biasanya digunakkan 

pada ventilasi bagian dalam. 

D. Ornamen Hias Sinar Matahari 

 

 

 

 

Gambar 4.4 : Ornamen Sinar Matahari 

Sumber : https://edoc.tips  

Ornamen yang berbentuk sinar matahari pagi yang memilki 

makana sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat Melayu. 

Ornamen ini dipasang pada kasa jendela atau kasa pintu. 


