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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Dalam pendahuluan akan membahas latar belakang masuknya Arsitektur 

Islam (spesifik masjid) kedalam Indonesia, dan perkembangan yang terjadi 

kepada kualitas arsitektur masjid di Indonesia. 

1.1 Latar Belakang 

Masjid merupakan tempat peribadahan agama islam. Masjid Islam 

pertama kali dibuat oleh Nabi Muhammad S.A.W. Masjid tersebut bernama 

Masjid Qubban. Umat muslim menjalankan ibadah shalat, baik fardu atau 

sunnah. sebagaimana diperintahkannya umat muslim untuk beribadah shalat 

oleh Allah S.W.T. Shalat wajib ini adalah salah satu cara utama umat muslim 

berkomunikasi dengan penciptanya yaitu Allah S.W.T. Nabi Muhammad 

S.A.W. menyatakan bahwasannya desain sebuah masjid sebaiknya sederhana 

dan tetap memenuhi kebutuhan umat (Wawancara narasumber, Uztad Naffi 

Ul-Ilmi S.Pd.I.). Desain yang sederhana itu ditujukan untuk membangun pola 

pikir umat yang beribadah itu bisa dimana saja, dengan kondisi semua 

persyaratan yang ada dapat dipenuhi.  

Masuknya masjid ke Indonesia memiliki banyak teori yang berbeda – 

beda, menurut teori akomodasi bahwa tahap permulaan Islam di Nusantara 

telah terjadi pada abad ke-7M, kemudian berlanjut pada abad ke-13 yang 

merupakan proses penyebaran dan terbentuknya masyarakat Islam di 

Nusantara (Amin & Ananda, 2019). Begitu juga Masjid dalam persebarannya 

tidak luput dari pengaruh – pengaruh kebudayaan masyarakat sekitarnya. 

Asumsi ini terbukti melalui kesimpulan penelitian mengenai regionalism 

yang dilakukan terhadap Masjid Demak, bahwasannya penggabungan konsep 

Arsitektur Regionalism dan Islam saling berkaitan satu sama lain, tanpa 

adanya melemahkan salah satu aspek dan mengurangi estetika Masjid Agung 

Demak (Muhammad et al., 2019). 
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Akan tetapi dalam proses persebarannya, banyak ilmu – ilmu agama Islam 

yang terasimilasi dengan kebudayaan – kebudayaan nusantara dalam 

membentuk ruang spasial di dalam masjid. Tapi, tidak sedikit ruang spasial 

hanya mengutamakan fungsi tanpa memperhatikan aspek – aspek 

kenyamanan spiritual, banyak kenyamanan spiritual hanya dipenuhi dengan 

simbol – simbol ornamental khas daerah yang berada di dalam konteks, oleh 

karena itu diperlukannya penekanan kualitas spasial ruang di dalam masjid. 

Pada dasarnya aktivitas manusia selalu dilakukan di dalam ruang, tapi setiap 

ruang memiliki skala yang berbeda – beda dalam menunjang kebutuhan 

aktivitas peribadahan manusia. Bisa juga dibilang kalau tatanan suatu ruang, 

aktivitas, dan pelakunya akan mendefinisikan identitas ruang tertentu. 

Contohnya, suatu perpustakaan akan dikenali dengan banyaknya rak buku 

dan tempat membaca, dimana orang – orang yang datang kesana hanya 

melakukan aktivitas membaca atau belajar. Lalu bagaimana kalau sebuah 

Masjid yang pada dasarnya merupakan tempat peribadahan memiliki 

karakteristiknya yang seharusnya. 

Penelitian ini mencoba untuk menganalisa bagaimana cara penekanan 

kualitas spasial ruang masjid dengan menggunakan elemen archetype, 

peranan dan intensitas respon panca indra pada ruang interior dan eksterior 

masjid, serta atmosphere ambiguity. Untuk mengidentifikasi kriteria – kriteria 

atmosfir spasial ruang yang dibutuhkan di dalam masjid. Melalui penilaian 

kualitatif dari analisa preseden masjid untuk mengidentifikasi atmosfir spasial 

ruang yang baik bagi panca indra manusia. Penelitian ini diharapkan dapat 

mengaplikasikan kualitas atmosfir spasial pada ruang masjid di iklim tropis 

dengan panca indra manusia menjadi landasannya. Preseden yang dianalisa 

menjadi faktor penentu jenis atmosfir spasial ruang yang dipakai pada ruang 

eksterior dan interior masjid. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan – rumusan masalah yang ingin diselesaikan adalah: 

1.) Elemen – elemen Arsitektur Masjid apa saja yang mempengaruhi panca 

indra manusia. 

2.) Bagaimana cara untuk merancang spasial masjid yang dapat 

menciptakan atmosfir ruang, sesuai dengan kapabilitas panca indra 

manusia? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan – rumusan masalah yang di atas, penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1.) Mengidentifikasi elemen – elemen pembentuk spasial arsitektur masjid 

dan karakter mereka dalam mempengaruhi panca indra. 

2.) Mengidentifikasi dan mengaplikasikan perancangan spasial masjid untuk 

menciptakan atmosfir yang sesuai dengan kapabilitas panca indra 

manusia. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan menjadi panduan merancang spasial masjid 

untuk menciptakan atmosfir yang sesuai dengan kapabilitas panca indra 

manusia dalam mengenali spasial masjid, dan meningkatkan kualitas atmosfir 

spasial eksterior masjid sebagai tempat peribadahan umat muslim sesuai 

dengan konteks lingkungan yang ada. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Pada pendahuluan akan diisi dengan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penilitian, manfaat penelitian dari penelitian “penekanan 

kualitas atmosfir spasial ruang masjid terhadap panca indra manusia” 

 

Pada Bab II, kajian teori akan menjelaskan elemen – elemen pembentuk 

arsitektur masjid dan aktivitas – aktivitas pelaku, kemudian memaparkan 

kajian teori elemen pembentuk masjid, panca indra, Spasial Masjid, dan 

diakhiri dengan kajian teori pada preseden yang ada, lalu kesimpulan. 

 

Pada bab III, memaparkan deskripsi dan analisis studi kasus Masjid Al-

Muhajirin. Pada bab ini, studi kasus akan dianalisa berdasarkan konteks 

lingkungan site serta bagaimana parameter – parameter yang didapat pada 

kajian teori dan studi preseden terbukti dan dapat memberikan rekomendasi 

desain. Metode yang digunakan adalah observasi dan analisis kualitatif 

terhadap atmosfir spasial masjid dalam merangsang kapabilitas panca indra 

manusia. 

 

Pada IV empat berisikan pemaparan perancangan desain Masjid Al-

Muhajirin, Karang Tengah, Kota Tangerang. Perancangan yang ada dilandasi 

oleh studi kasus dan kajian teori yang ada. Bab ini dibagi kedalam beberapa 

bagian yaitu objek perancangan, konsep perancangan, proses perancangan, 

dan diakhiri dengan hasil perancangan. 

 

 Pada bab V berisikan penyimpulan hasil penelitian yang menjawab 

rumusan masalah 

 

  


