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SINOPSIS 

Tajuk: Sejarah perkembangan 'rumah kedai' 

(shophouses ) di Bandar Kota Bharu. 

Pendahuluan 

Definasi kajian 

Kajian adalah diistilahkan sebagai kaji selidik 

atau membuat pengkajian khusus terhadap sesuatu yang 

mempunyai nilai sejarah dan asal-usulnya. Perkembangan 

sejarah adalah amat penting diketahui oleh kita semua 

kerana ianya akan dapat menerangkan apa yang selama 

ini tersembunyi disebalik bahan kajian kita itu. Oleh 

itu, dengan adanya kajian yang lebih terpen*nci ini, 

maka kita akan mengetahui dan lebih faham akan keadaan 

yang sebenarnya berlaku dari kesan sejarah ini. 

Pemilihan tapak kajian. 

Bandar Kota Bharu adalah sebuah bandar yang sedang 

menuju ke arah bandar yang moden. Di samping itu, bandai 

Kota Bharu juga merupakan ibu negeri Keiantan Daruinaim 

dan diketahui bahawa bandar ini merupakan sebuah bandar 

persinggahan bagi para pedagang yang datang di timur 

iaitu negeri China menuju ke barat. Jalan yang utarna 

pada masa itu adalah jalan laut dan menaiki kapal dagang 

atau tongkang besar. 

Kedudukan bandar Kota Bharu ini begitu strategik 

kerana ianya terletak di pinggir sungai Keiantan dan 

muara sungai Keiantan. Oleh itu, maka bandar Kota Bharu 



telah menjadi satu tempat perghuhung yang maju. Satu 1 agi 

yang menjadi tarikan yang utama kepada para pedagang: 

ialah sikap orang Melayu terhadap orang asing. Para 

penduduk memberi layanan yang istimewa kepada mereka. 

Penduduk di sini juga mengamalkan kehidupan yang ringkas 

dan konsep 'bermasyarakat1 yang mana ini.akan,memberi 

satu keuntungan dan kepesatan terhadap ekonomi Tanah 

Melayu dan juga para pedagang. Dengan ini juga maka 

lahirlah satu generasi yang aman dan maju tanpa mengira 

apa juga bengsa dan agama. Perkembangan ini telah membuka 

jalan kepada semua yang datang ke Kota Bharu untuk terus 

menetap di sini. 

Mereka akan membina rumah kediaman mereka sambil 

bertujuan untuk berniaga. Rumah yang mereka bina itu 

mempunyai dua fungsi iaitu untuk berniaga dan kediaman 

mereka dan ianya dikenali sebagai 'rumah kedai l . 

1.1.3 Kepentingan kajian 

Perkembangan 'rumah kedai1 ini masih lagi be!urn 

diketahui akan sejarah perkembangannya melalui sejarah. 

Kajian ini akan lebih condong kepada pembangunan sebuah 

bendar dengan adanya sumber-sumber yang memperkenalkan 

tradisi lama. Fungsinya cara pembinaannya termasuk 

bahagian bengunan pada plannya yang asal arahnya .(kedudukannya) 

dan juga apakah hubungannya yang ujud serta konsep perumahan 

ini. 


