
 
 

DAFTAR ISTILAH/ GLOSARIUM 

 

Alas tangga : alas tangga untuk kaki yang berpijak sebelum menaiki anak 

tangga 

Bubungan : bahan utama atap adalah daun nipah dan daun rumbia, tetapi 

pada perkembangannya sering dipergunakan atap seng 

Dapur : tempat memasak dan melakukan aktivitas lainnya. 

Gajah Minum : ujung atap yang berbentuk seperti lalai gajah yang keatas 

Gelagar : yang menyokong lantai 

Ikat Pinggang : bahagian penutup papan di sekeliling rumah mulai dari lantai 

hingga gelagar. Untuk menutupi bahagian yang terbuka agar kelihatannya rapi, 

dan umumnya paling banyak ragam hiasnya.  

Jala-jala : ornamen Melayu sebagai ventilasi udara yang berada pada atas 

pintu dan atas jendela 

Kasa Jendela : lobang hawa/ ventilasi diatas jendela 

Kasa Pintu : lobang hawa/ ventilasi diatas pintu 

Kendi tempat air : kendi yang berisikan air untuk membersihkan diri, seperti 

mencuci kaki dan tangan 



 
 

Lisplang : kayu peutup singap yang berbentuk memanjang mengikuti 

tirisan air pada atap yang miring. Gunanya untuk meletakkan ornamen hiasan dan 

juga sebagai pelengkap harmonisasi 

Lobang Hawa : ventilasi udara pada rumah tradisional Melayu 

Serambi : beranda atau selasar yang agak panjang, bersambung dengan 

induk rumah (biasanya lebih rendah daripada induk rumah)  

Serambi Belakang: lantai yang lebih rendah dari serambi tengah, ruangan ini 

tidak mempunyai dinding pemisah dengan serambi tengah. 

Serambi Depan : ruangan untuk menerima tamu dan pada serambi ini terdapat 

jendela dengan ruangan yang khas 

Serambi Tengah  : yang mempunyai lantai lebih tinggi dari lantai serambi depan 

dan ruangan ini terpisah oleh dinding (ruangan induk) 

Singap : istilah penutup atap yang berbentuk geometris (segitiga, bujur 

sangkar, trapesium, dan lainnya) pada rumah panggung Melayu 

Tangga : tempat untuk menaiki rumah yang tinggi ke atas bagi setiap 

penghuninya dan biasanya dibawahnya ada kolong. 

Tangga Dapur : tangga yang dipakai untuk naik dan masuk ke dalam dapur 

Tebar Layar : berbentuk segitiga yang letaknya tepat berada dibawah tulang 

rabung sampai kearah dua tutup tiang dan diberi dinding 



 
 

Tebuk : menusuk hingga tembus, melubangi misalnya ukiran pada 

kayu yang bisa tembus pandang 

Tebukan : ukiran yang berlubang 

Terali atau Pagar: ukiran sebuah pagar/terali, dipakai pada beranda rumah 

maupun untuk terali jendela 

Tingkap atau Kuari : jendela yang diberi jerjak, ataupun terali, yang pada bagian 

atasnya terdapat lobang hawa yang diberi ukiran terawang. 

Umpak/ Fondasi: penahan/ fondasi tiang agar lebih kuat dan rumah tidak mudah 

roboh atau goyang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


