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ABSTRAK. Kegiatan berkumpul adalah suatu bentuk perilaku sekelompok manusia di 
dalam suatu lingkungan. Berkumpul identik dengan perilaku sosial.. Perilaku sosial 
dihubungkan secara langsung pada suatu susunan tempat duduk dan meja dari suatu 
ruang umum, jarak antara perseorangan, perilaku nonverbal seperti sudut tubuh, kontak 
mata, ekspresi muka yang menunjukkan kualitas sosialisasi diantara perseorangan. 
 
Penelitian ini akan menjawab permasalahan setting fisik ruang berkumpul di kampung  di 
kampung kauman yogyakarta seta elemen2 yang terdapat di dalamnya. Metode 
penelitian yang digunakan adalah dengan Peta Perilaku (Behavioral Mapping). Peta 
perilaku dapat berupa place-centered map dan person centered map. Dalam penelitian ini 
digunakan metode place centered map untuk melihat bagaimana manusia mengatur 
dirinya dalam suatu lokasi tertentu (Sommer dkk, 1980). 
 

Ada dua macam ruang berkumpul di Kampung Kauman Yogyakarta yaitu ruang 
berkumpul formal dan ruang berkumpul informal. setting fisik ruang berkumpul informal 
berbentuk linier. Ruang linier tersebut ada yang  berupa jalur sirkulasi/gang dan ada pula 
yang memafaatkan sebagian lahan orang. Sedangkan ruang berkumpul formal lebih 
banyak dilakukan di dalam ruangan dengan kegiatan yang terencana, misalnya pengajian 
di masjid atau arisan di rumah penduduk. ada beberapa elemen yang ditambahkan pada 
ruang berkumpul informal terutama untuk mendapatkan kenyamanan fisik antara lain 
tambahan atap, tratak, terpal, meja dan tikar. Generator kegiatan berkumpul lebih 
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didorong oleh kegiatan ekonomi namun ada juga yang disebabkan kegiatan sosial 
kemasyarakatan. 
 
Kata kunci : ruang berkumpul, perilaku, kelompok manusia  
 
ABSTRACT. Gathering activity is a behaviour form of human being group within an 
environment. Gathering is identic with social behavior. Social behavior is connected 
directly to table as well as chair order from public space, personal space, nonverbal 
behavior such as body angle, eye contact, face expression which showing the quality of 
socialization among personal. 
 
This research will answer problem of physical setting of gathering space in kampung 
kauman yogyakarta as well as the elements within it. The research method which will be 
used is by behavioral mapping. Behavioral mapping could be place-centered map and 
person-centered map. This research will use place-centered map method to see how 
human being will take care of themselves within a certain location (Sommer dkk, 1980) 
 
There are two kind of gathering space, in kampong Kauman Yogyakarta. They are formal 
gathering space and informal  gathering space. Physical setting of informal gathering 
space is linear. Some of that linear space are circulation row or ‘gang’, and some of them 
are using part of someone property. On the otherhand, formal gathering space usually is 
completed in the room with planned activity. For example ‘pengajian’ at mosque or ‘arisan’ 
at home. There are some added elements in informal gathering space particularly to gain 
physical comfortness, such as added roof, ‘tratak’, carpet, table and rugs. Generator of 
gathering activity is supported by economic activity, but also caused by community social 
activity. 
 
Key words : gathering space, behavior, human being group 

 
PENDAHULUAN 
 
Kampung-kampung di perkotaan pada umumnya memiliki kepadatan yang tinggi 
baik pada jumlah penduduknya maupun bangunannya. Hal ini mengakibatkan 
sempitnya dimensi ruang untuk kegiatan berkumpul bagi warganya. Fenomena 
yang terjadi di Kampung kota yang padat begitu beragam. Masyarakat 
membutuhkan untuk bertemu dan mengobrol dengan tetangganya. Fenomena 
lain adalah adanya penjual makanan yang selalu dikerumuni penghuni. Pembeli-
pembeli yang datang bertemu dengan tetangganya dan terjadi percakapan 
sambil berbelanja. Emper rumah warga dan gang seringkali digunakan oleh 
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warga kampung untuk duduk-duduk. Fenomena seperti ini merupakan sesuatu 
yang biasa terjadi di kampung-kampung yang padat penduduk di kota. hal ini 
menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji lebih jauh. 
 
Kegiatan berkumpul adalah suatu bentuk perilaku sekelompok manusia di dalam 
suatu lingkungan. Berkumpul identik dengan perilaku sosial. Sosialitas menurut 
Weismann (1981) diartikan sebagai suatu tingkat kemampuan manusia dalam 
melakukan hubungan sosial pada suatu setting. Suatu tingkat dimana orang 
dapat mengungkapkan dirinya. Perilaku sosial dihubungkan secara langsung 
pada suatu susunan tempat duduk dan meja dari suatu ruang umum, jarak 
antara perseorangan, perilaku nonverbal seperti sudut tubuh, kontak mata, 
ekspresi muka yang menunjukkan kualitas sosialisasi diantara perseorangan. 
 
Kegiatan berkumpul di kampung Kauman Yogyakarta diambil sebagai obyek 
penelitian karena fenomena berkumpul yang terjadi sangat menarik. Di dalam 
kegiatan berkumpul tersebut terdapat fenomena perilaku yang khas.  
 
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, dapat dirumuskan permasalahan 
secara terinci sebagai berikut : setting fisik ruang berkumpul seperti apakah yang 
mendorong terciptanya interaksi sosial di kampung Kauman Yogyakarta. Serta 
elemen apa sajakah yang terdapat pada ruang berkumpul di kampung Kauman 
tersebut. Kemudian faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terbentuknya 
ruang berkumpul tersebut dan sejauhmana faktor-faktor tersebut berperan. 

 
TINJAUAN ARSITEKTUR PERILAKU 
 
Atribut lingkungan dirumuskan oleh weisman (1981) sebagai suatu produk dari 
organisasi, individu dan setting fisik. Model sistem lingkungan dan perilaku 
digambarkan weisman dalam suatu bagan. 
 
Pengertian atribut lingkungan (Weisman, 1981) tersebut meliputi perangsang 
indera, aktivitas, kontrol, makna, adaptabilitas, legibilitas, aksesibilitas, 
kesesakan, kenyamanan, privasi, sosialitas, teritorialitas, ruang personal, 
personalitas, kejenuhan dan visiabilitas.  
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Perangsang indera (sensory stimulation) yaitu kualitas dan intensitas 
perangsang sebagai pengalaman yang dirasakan oleh indera manusia. Aktivitas 
(activity) adalah perasaan adanya intensitas pada perilaku yang terus menerus 
di dalam suatu lingkungan. Kontrol (control) adalah kondisi suatu lingkungan 
untuk mewujudkan personalitas, menciptakan teritori serta membatasi ruang. 
 
Makna (meaning) yaitu kemampuan suatu lingkungan menyajikan makna-makna 
individual atau kebudayaan bagi manusia. Adaptabilitas (adaptability) adalah 
kemampuan lingkungan untuk dapat menampung perilaku berbeda yang belum 
pernah ada sebelumnya. Legibilitas (legibility) adalah kemudahan seseorang 
untuk dapat mengenal atau memahami elemen-elemen kunci dan hubungan 
dalam suatu lingkungan yang menyebabkan orang tersebut menemukan arah 
atau jalan. 
 
Aksesibilitas (accessibility) yaitu kemudahan bergerak melalui dan 
menggunakan lingkungan. Kesesakan (crowdedness) adalah perasaan tingkat 
kepadatan di dalam suatu lingkungan. Kenyamanan (comfortability) merupakan 
keadaan lingkungan yang memberikan rasa yang sesuai dengan kegiatannya. 
Privasi (privacy) yaitu kemampuan untuk memonitori jalannya informasi yang 
terlihat dan terdengar baik dari atau pada suatu lingkungan 
 
Sosialitas (sociality) adalah tingkat kemampuan seseorang dalam melakukan 
hubungan sosial pada suatu setting. Suatu tingkat dimana orang dapat 
mengungkapkan dirinya dalam suatu hubungan perilaku sosial secara langsung 
dengan keadaan fisik suatu setting, jarak perseorangan, perilaku nonverbal yang 
menunjukkan kualitas sosialisasi diantara perseorangan. Teritorialitas 
(territoriality) adalah suatu pola tingkah laku yang ada hubungannya dengan 
kepemilikan atau hak seseorang atau sekelompok  orang atas sebuah tempat 
atau lokasi geografis. 
 
Ruang personal (personal space) adalah suatu batas maya yang mengelilingi diri 
kita yang tidak boleh dilalui orang lain. Personalitas (personality) menunjukkan 
suatu tanda dari suatu tempat atau dengan penambahan objek di dalam suatu 
ruang untuk menunjukkan tempat miliknya. Kejenuhan (surfeited) adalah kondisi 
yang berkaitan dengan faktor psikologis yang ditandai dengan rasa bosan atau 



Ruang Berkumpul di Kampung Kauman Yogyakarta 
(Sativa, Anisa, Agustina Eka ) 

 85 

copyright 

ketidakmampuan berbuat sesuatu. Visiabilitas (visiability) adalah kemampuan 
dapat melihat tanpa terhalang secara visual pada objek yang dituju. 
 
Lewin (Sarwono, 1992) membuat rumusan bahwa tingkah laku  (B=behavior) 
adalah fungsi dari keadaan pribadi orang yang bersangkutan (P= person) dan 
lingkungan dimana orang itu berada (E=environment), dapat diformulakan 
sebagai B=f(P,E). 
 
Berkumpul merupakan suatu bentuk hubungan sosial dalam suatu masyarakat. 
Hubungan sosial dalam masyarakat yang terjalin merupakan kebutuhan dasar 
manusia yang berupa rasa keterkaitan dan dicintai atau disenangi. 

 
TINJAUAN KAMPUNG KAUMAN YOGYAKARTA 
 
Kota Yogyakarta merupakan pusat kota kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat. 
Kerajaan ini adalah pecahan dari kerajaan Mataram berdasarkan perjanjian 
Giyanti yang terjadi pada tanggal 13 Februari 1755. perjanjian ini perang 
saudara antara sunan Paku Buwana III dengan Pangeran Mangkubumi. Menurut 
perjanjian tersebut wilayah kerajaaan mataram dibagi menjadi dua yaitu 
kerajaan Surakarta dengan raja Sunan Paku Buwono III dan kerajaan 
Yogyakarta dengan raja pangeran mangkubumi. Pangeran mangkubumi 
kemudian diberi gelar kanjeng Sultan Hamengkubuwono I Senopati In Ngalaga 
Ngadurrahman Sayidin Pranatagama Khalifatullah Ing Ngayogyakarta. Gelar ini 
berarti bahwa selain sebagai panglima perang, raja juga merupakan hamba 
Allah yang berperan sebagai pemimpin Agama dan khalifah Allah di wilayah 
Yogyakarta yang berbentuk kerajaan Islam. Kerajaan Yogyakarta tersebut 
beribukota di Yogyakarta. 
 
Seperti juga umumnya pola kota pusat kerajaan lain di jawa yang banyak 
dipengruhi oleh kerajaan Mataram Islam maka yogyakarta juga memiliki pola 
yang sama. Pola tersebut adalah alun-alun utara (alun-alun utama) sebagai inti, 
disebelah utara terdapat pasar, disebelah selatan berdiri kraton, disebelah timur 
ada penjara serta di sebelah barat terdapat masjid Agung. Kampung Kauman, 
nama yang lebih dikenal dari Kampung Pakauman merupakan kampung yang 
dulunya adalah tempat tinggal para kaum yang diberi oleh Sultan. Kaum adalah 
sebutan untuk para pejabat agama yang bertugas sebagai pengurus keperluan 
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ibadah dan peradilan agama. Kampung ini biasanya berada di belakang masjid 
Agung. Pakauman berakar dari kata Kaum yang berasal dari Bahasa Arab 
Qoimuddin yang berarti penegak agama. 
 
Kampung kauman Yogyakarta terletak di belakang masjid Agung di pusat kota 
Yogyakarta dan memiliki kaitan yang erat dengan kraton Yogyakarta. Ciri khas 
utama dari Kampung Kauman Yogyakarta adalah desa pesantren atau kampung 
santri dan masih bertahan sampai sekarang. Hal ini dapat dilihat dari 
keberadaan masjid yang menjadi pusat aktivitas keagamaan dan orientasi 
primer lingkungan disamping langgar/musholla sebagai orientasi sekundernya. 
Adaby Darban (1980) mengemukakan bahwa tata nilai masyarakat di Kauman 
Yogyakarta tidak mengalami perubahan. Nilai Islam yang dianut penduduknya 
tetap menjadi landasan kehidupan serta ikatan masyarakat Kauman. Saat ini 
Kauman menjadi kampung padat yang berada di pusat kota. Tingkat hunian 
dengan koefisien dasar bangunan (KDB) mencapai 80% sehingga fasilitas ruang 
terbuka menjadi sangat langka. Jalan yang ada merupakan ciri jalan kampung 
yang disebut gang atau disebut juga jalan rukun. Jalan terbentuk dari deretan 
bangunan yang membentuk garis lurus sepanjang jalan sehingga memberikan 
kesan lorong. 
 
METODE PENELITIAN 
 
Metode penelitian yang digunakan adalah dengan Peta Perilaku (Behavioral 
Mapping). Peta perilaku dapat berupa place-centered map dan person centered 
map. Dalam penelitian ini digunakan metode place centered map untuk melihat 
bagaimana manusia mengatur dirinya dalam suatu lokasi tertentu (Sommer dkk, 
1980). Selain metode place centered map digunakan juga metode wawancara 
untuk mendapatkan konfirmasi dan untuk melengkapi temuan data sehingga 
didapatkan data yang cukup valid.  
 
Penelitian dilakukan pada kampung yang padat di Kota yaitu kampung Kauman 
Yogyakarta. Setting fisik yang diteliti adalah ruang berkumpul dengan kelompok 
manusia masyarakat kampung itu sendiri dengan berbagai fenomena perilaku 
dan kegiatan yang ada di dalam ruang.  
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PEMBAHASAN  
 
Ada dua jenis ruang berkumpul di kampung Kauman yaitu ruang berkumpul 
formal yaitu ruang berkumpul yang terbentuk untuk mewadahi aktivitas 
berkumpul dengan suatu jadwal dan aturan atau konsensus tertentu (formal) dan  
ruang berkumpul informal yang terbentuk untuk mewadahi kegiatan berkumpul 
yang sifatnya tidak formal. Ruang berkumpul formal berupa masjid dan langgar-
langgar serta rumah penduduk yang digunakan secara bergiliran untuk kegiatan 
berkumpul seperti pengajian. Ruang berkumpul informal terjadi di ruang terbuka 
publik seperti di jalur sirkulasi dan halaman masjid. 

 
Data yang ada dianalisis dengan menggunakan teori yang telah ditentukan. 
Pada analisis akan ditampilkan kondisi fisik, kelompok manusia dan indikasi 
perilaku yang terjadi. Analisis dilakukan pada 5 kasus yang diamati. Fokus 
analisis pada analisis setting fisik, analisis kelompok manusia, analisis perilaku, 
dan analisis hubungan. 
 
Pembahasan yang pertama dilakukan adalah mengenai setting fisik ruang 
berkumpul. Dari kasus-kasus yang ada ditemukan bahwa tipe ruang yang 
digunakan adalah ruang linear. Ruang linear tersebut adalah jalur sirkulasi 
kampung. Beberapa bagian depan rumah digunakan sebagai area publik, 
terutama untuk kegiatan ekonomi.  
 
Indikasi perilaku masyarakat kauman di ruang berkumpul pada kasus 1 dapat 
dijabarkan sebagai berikut. Setting fisiknya dapat digambarkan terdapat meja 
panjang sebagai tempat meletakkan dagangan, emper atau teras yang 
digunakan sebagai tempat untuk menggelar dagangan dan untuk duduk-duduk, 
terdapat trap didepan bangunan yang digunakan sebagai tempat duduk-duduk, 
ruang untuk berkegiatan berbentuk linear yang merupakan jalur sirkulasi, badan 
jalan yang digunakan ditutup dengan terpal dan atap seng sehingga lebih teduh. 
 
Kegiatan berkumpul yang ramai biasanya terjadi pada pagi hari sekitar pukul 
06.00-11.00 WIB. Pada sore hari sekitar pukul 16.00-18.00. Pelaku kegiatan 
terbanyak adalah ibu-ibu, kemudian bapak-bapak. Pada sore hari biasanya 
anak-anak bermain di sepanjang jalan rukun. Ada 2 kegiatan yang menonjol 
yaitu kegiatan jual-beli dan kegiatan mengobrol antara penjual-pembeli atau 
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sesama pembeli, bahkan dengan orang-orang yang kebetulan lewat dan tidak 
membeli apa-apa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ada 2 kriteria penjual, penjual yang menetap dan penjual yang tidak menetap 
(berpindah). Penjual yang menetap berjualan dengan menggunakan bagian 
depan rumahnya dan meletakkan sebuah meja panjang di depan rumahnya. 
Selain menjual makanan biasanya juga menjual kebutuhan sehari-hari. Ada juga 
yang menggunakan badan jalan untuk menggelar dagangannya diatas sebuah 
meja. Pedagang yang berjualan di badan jalan menjual makanan. Penjual yang 
tidak menetap (berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya) berada di teras 
sebuah rumah. Umumnya yang dijual adalah makanan. Para pembeli berdiri 
untuk memilih barang-barang yang akan dibeli di badan jalan. Kemudian 
beberapa dari mereka duduk diemperan rumah penduduk sambil makan 
makanan yang baru dibeli dan beberapa lagi langsung pulang setelah mengobrol 
sebentar dengan penjual atau pembeli yang lain. Ada juga pelaku kegiatan 
berkumpul yang bukan penjual dan pembeli. 
 
Indikasi perilaku pada ruang berkumpul adalah sebagai berikut : (1) Kegiatan 
yang terjadi adalah kegiatan informal, tidak terjadwal, sewaktu-waktu para 
pelaku kegiatan bisa datang dan pergi; (2) Terjadi perilaku social diantara para 

 

Gambar 1. Setting Fisik Ruang Berkumpul pada Kasus 1. 
(sumber : Observasi lapangan, 2002) 
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pelaku kegiatan. Ini dapat dilihat dari interaksi antara para pelaku berupa 
berbincang-bincang; (3) Kegiatan ekonomi menjadi suatu daya tarik untuk 
kegiatan berkumpul; (4) Dalam melakukan kegiatan para pelaku membutuhkan 
kenyamanan fisik yaitu dapat duduk dan dapat menggelar dagangannya serta 
tempat yang teduh. 
 
Setting fisik pada kasus dua dapat digambarkan sebagai berikut : ruang 
berkumpul berupa ruang linear yang merupakan jalur sirkulasi, berada di dekat 
musholla Aisyiyah, terdapat meja berkaki rendah untuk meletakkan gudeg pada 
sisi utara jalan dan meja berkaki tinggi di sisi selatan jalan berseberangan 
dengan penjual gudeg diletakkan jualan berupa lontong opor, terdapat trap di 
depan rumah yang digunakan untuk duduk-duduk.  
 
Kegiatan berkumpul terjadi pada sekitar pukul 06.00-10.00 WIB dan sore pukul 
16.00-18.00 WIB. Terdapat pelaku kegiatan yang bukan warga Kauman. Mereka 
adalah penjual; gudeg dan penjual keliling. Kegiatan berjualan yang terjadi 
diruang ini berubah did pagi dan siang hari. Jika pagi hari ada penjual gudeg 
yang menggunakan meja berkaki rendah didepan dan berseberangan dengan 
musholla. Tempat ini cukup teduh dipagi hari. Sedangkan penjual lontong opor 
berada di selatan musholla menggunakan meja berkaki tinggi. Agar teduh 
bagian atas ditutup dengan terpal plastik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gambar 2. Setting Fisik Ruang Berkumpul pada Kasus 2. 
(sumber : Observasi lapangan, 2002) 
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Pada pagi hari pembeli gudeg beberapa diuduk ditrap rumah dan mengobrol 
dengan penjual.beberapa lagi menunggu gudeg selesai di racik dengan berdiri. 
Sedangkan beberapa ibu-ibu dan bapak-bapak berdiri mengobrol di dekat 
penjual lontong opor. Pada siang hari penjual gudeg sudah tidak ada, tempat 
penjual lontong opor diganti oleh penjual bakso keliling atau penjual pisang yang 
meletakkan dagangannya di trap rumah. Pada sore hari ibu-ibu tua warga 
Kauman duduk-duduk di trap rumah dan berbincang-bincang sampai hampir 
menjelang azan maghrib. 
 
Indikasi perilaku masyarakat di ruang berkumpul sebagai berikut : (1)Terjadi 
perilaku sosial dan ekonomi di lokasi; (2) Perilaku ekonomi sebagai daya tarik 
untuk kegiatan berkumpul; (3) Pelaku kegiatan berkumpul tidak selalu membeli 
dagangan. Warga bertemu dan saling berbincang. Pelaku membutuhkan 
kenyamanan fisik berupa tempat duduk dan mereka lebih memilih duduk atau 
berdiri ditempat yang teduh 
 
Setting fisik pada kasus 3 dapat digambarkan sebagai berikut : teras rumah 
untuk tempat berjualan, teras berada didalam halaman yang berpagar rendah, 
pintu rumah dibiarkan terbuka, ada sebuah meja diteras dan terdapat blender 
serta rak berisi buah-buahan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 3. Setting Fisik Ruang Berkumpul pada Kasus 3. 
(sumber : Observasi lapangan, 2002) 



Ruang Berkumpul di Kampung Kauman Yogyakarta 
(Sativa, Anisa, Agustina Eka ) 

 91 

copyright 

Waktu kegiatan terjadi sewaktu-waktu. Umumnya pada siang sampai sore hari. 
Pelaku kegiatan adalah pemilik rumah yang berjualan jus buah. Pelaku lain 
adalah pembeli dan anak-anak yang bermain dijalan didepan rumah. Pelaku 
kegiatan yang dominan adalah penjual dan pembeli. 
 
Indikasi perilaku di ruang berkumpul adalah sebagai berikut : (1) Terjadi perilaku 
ekonomi dan sosial pada setting; (2) Perilaku ekonomi berperan sebagai 
generator kegiatan berkumpul; (3) Dalam berkegiatan pelaku berdiri diteras 
rumah; (4) Pelaku terkesan tidak berlama-lama di lokasi. Jika selesai biasanya 
langsung beranjak; (5) Kegiatan berkumpul, mengobrol hanya terjadi jika 
pembeli bertemu dengan orang yang dikenal dan kebetulan ikut membeli. 
 
Setting fisik ruang berkumpul pada kasus 4 adalah ruang berbentuk linear yang 
merupakan jalur sirkulasi, emperan dan trap rumah digunakan untuk duduk-
duduk, badan jalan digunakan untuk menggelar dagangan, ruang depan 
beberapa rumah dipakai sebagai warung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 4. Setting Fisik Ruang Berkumpul pada Kasus 4. 
(sumber : Observasi lapangan, 2002) 
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Kegiatan berlangsung hampir sepanjang hari. Waktu yang paling ramai adalah 
pagi hari pukul 06.00-10.00 WIB. Pelaku kegiatan beragam, mulai dari ibu-ibu, 
bapak-bapak, remaja sampai anak-anak. Pelaku terdiri dari penjual, pembeli dan 
orang yang hanya duduk-duduk saja. Penjual terdiri dari penjual keliling yang 
menggelar dagangannya di badan jalan dan penjual yang menetap yang 
menggunakan ruang depan rumahnya untuk berjualan. Penjual keliling biasanya 
berjualan sayuran dan jenang. 
 
Indikasi perilaku di ruang berkumpul sebagai berikut : (1) Terjadi perilaku sosial 
dan ekonomi pada ruang kegiatan; (2) Kegiatan berkumpul biasanya mengobrol, 
membeli jajanan, mengasuh anak dan bermain; (3) Bapak-bapak mengobrol 
santai di emperan rumah sambil merokok; (4) Ibu-ibu yang mengasuh anak 
berjalan kesana kemari menikuti gerak anaknya, sambil berbincang dengan 
sesama ibu-ibu; (5) Terkadang beberapa warga lewat dengan menuntun 
kendaraannya; (6) Tegur sapa menjadi hal yang khas walaupun orang yang 
ditegur belum dikenal (orang asing) 
 
Setting fisik ruang berkumpul di kasus 5 adalah Ruang berkumpul berada di 
dalam musholla Aisyiyah, Lantai ruang dijadikan tempat berkumpul. Warga yang 
berkumpul duduk lesehan. 
 
Kegiatan berlangsung secara rutin setiap pagi hari setelah sholat subuh dan 
seminggu sekali setelah sholat ashar. Pelaku kegiatan khusus untuk ibu-ibu dan 
remaja putri. Pelaku terdiri dari seorang pembicara yang memberi materi 
pengajian dan yang lain sebagai peserta pengajian. Selain itu setiap hari 
digunakan untuk sholat 5 waktu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 5. Setting Fisik Ruang Berkumpul pada Kasus 5. 
(sumber : Observasi lapangan, 2002) 
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Indikasi perilaku di ruang berkumpul adalah sebagai berikut : (1) Terjadi perilaku 
sosial pada ruang kegiatan; (2) Kegiatan berkumpul biasanya mendengarkan 
pengajian dan berdiskusi. Jika selesai sebagian tetap  tinggal dan mengobrol. 
 
Dari kelima kasus yang diamati, jika dikaitkan dengan keberadaan rumah tinggal 
dan domain dari ruang privat ke ruang publik maka ruang berkumpul adalah 
sebagai ruang publik dari sebuah rumah tinggal. 
 
Analisis kelompok manusia yang berkaitan dengan ruang berkumpul di kampung 
Kauman dapat dijelaskan sebagai berikut, dari ragam kelompok manusia dapat 
dikatakan bahwa warga kampung tanpa melihat jenis kelamin dan umur 
umumnya menggunakan ruang publik tersebut untuk saling bertemu dan 
berkumpul. Hal ini dapat dilihat dari keragaman pelaku kegiatan di ruang 
berkumpul informal. 

 
Pembahasan yang ketiga dilakukan dengan mengamati dan menganalisis 
perilaku masyarakat Kauman pada ruang berkumpul dapat dilihat pada 
penjabaran berikut ini. Fenomena perilaku yang terjadi di setting ruang 
berkumpul di Kampung Kauman adalah perilaku sosial dan perilaku ekonomi. 
Perilaku sosial berkaitan dengan fenomena kumpul itu sendiri.  Kemungkinan 
terjadinya ruang berkumpul adalah : (1) terjadi karena diawali oleh faktor sosial. 
Perilaku berkumpul warga kampung Kauman pada ruang publik terjadi sebagai 
bentuk hubungan sosial antara sesama warga. Sebagai suatu kampung dengan 
karakteristik keagamaan yang kuat dan mengenal istilah silaturrahim kegiatan 
berkumpul terbentuk. Selain itu masjid sebagai pusat orientasi kegiatan 
masyarakat membawa pengaruh kedekatan sosial antar warga; (2) Terjadi 
karena diawali oleh faktor ekonomi. Perilaku berkumpul terjadi karena ada 
kegiatan ekonomi. Warga datang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. 
Pada saat yang sama perilaku sosial terjadi karena kontak dan interaksi antar 
warga terjadi; (3) Kedua faktor, yaitu sosial dan ekonomi secara siklik menjadi 
generator  

 
Pada bagan dibawah ini akan diperlihatkan generator pembentuk ruang 
berkumpul. 
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Hubungan antara setting fisik, kelompok manusia dan fenomena perilaku yang 
terjadi dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 6. Generator Pembentuk Ruang Berkumpul 
(Sumber : Analisa, 2002) 

Setting fisik 
Ruang berkumpul 

Fenomena 
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Gambar 7. Hubungan setting fisik dengan fenomena perilaku dan kelompok manusia 
(Sumber : Analisa, 2002) 
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Atribut lingkungan lain yang ditemukan, yang berhubungan dengan perilaku 
manusia dan setting fisik adalah usaha pelaku kegiatan untuk mendapatkan 
kenyamanan fisik. Ini dapat dilihat dari perilaku pelaku yang mencari tempat 
yang teduh untuk berkegiatan dan penggunaan trap rumah untuk tempat duduk-
duduk. Usaha lain adalah menambahkan atap dan terpal diatas ruang usaha 
serta penggunaan meja dan tikar. Perilaku kontrol dilakukan juga dengan 
perilaku pelaku kegiatan yang menyapa setiap orang yang lewat. Dengan 
sapaan tersebut selain sebagai bentuk keramahan, mereka juga dapat 
mengontrol orang-orang yang masuk ke teritorinya. 
 
KESIMPULAN 
 
Ada dua macam ruang berkumpul di Kampung Kauman Yogyakarta yaitu ruang 
berkumpul formal dan ruang berkumpul informal. setting fisik ruang berkumpul 
informal berbentuk linier. Ruang linier tersebut ada yang  berupa jalur 
sirkulasi/gang dan ada pula yang memafaatkan sebagian lahan orang. 
Sedangkan ruang berkumpul formal lebih banyak dilakukan di dalam ruangan 
dengan kegiatan yang terencana, misalnya pengajian di masjid atau arisan di 
rumah penduduk. ada beberapa elemen yang ditambahkan pada ruang 
berkumpul informal terutama untuk mendapatkan kenyamanan fisik antara lain 
tambahan atap, tratak, terpal, meja dan tikar. Generator kegiatan berkumpul 
lebih didorong oleh kegiatan ekonomi namun ada juga yang disebabkan 
kegiatan social kemasyarakatan. 
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