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Jambi Kota Seberang menjadi salah satu kampung tertua di Jambi yang terletak di 

Kecamatan Pelayangan, dan Kecamatan Danau Teluk. Kampung ini dikenal sebagai 

kampung santri. Kampung Jambi Kota Seberang merupakan gambaran perpaduan 

tiga budaya yakni Tionghoa, Arab, dan Melayu yang menjadi cikal bakal 

berkembangnya budaya Arab Melayu. Perpaduan budaya ini menunjukkan adanya 

budaya yang memiliki kearifan lokal. Budaya Arab Melayu dapat dijadikan sumber 

belajar yang tepat karena sumber belajar ini dapat menjaga kelestarian budaya lokal 

Arab Melayu sebagai peninggalan sejarah. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah deskriptif kualitatif jenis etnografi. Data dan sumber data diperoleh dari 

informan, arsip/dokumen, tempat/aktifitas. Teknik pengambilan data dalam penelitian 

ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada beberapa budaya Arab Melayu masyarakat Jambi Kota 

Seberang yang memiliki kearifan lokal dan dapat dijadikan sebagai sumber belajar 

sejarah Kebudayaan Islam. Budaya Arab Melayu tersebut adalah Tari Zapin, Tari 

Dana Syarah, Musik Gambus, Batik, Makan Besamo, Hadrah atau Kompangan, 

Ziarah Kubur Massal, Nisfu Sya`ban, Nginau, Nuak, Nyukur Bayi, Burdah, dan Hari 

Assyura. Budaya Arab Melayu ini memiliki nilai-nilai luhur seperti nilai budaya, nilai 

karakter, nilai agama, nilai seni, dan nilai kekeluargaan. Peserta didik sebagai 

generasi muda harus diajarkan tentang nilai-nilai luhur bangsanya dengan cara 

menjadikan budaya lokal sebagai sumber belajar yang dekat dengan mereka. Dengan 

begitu dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal budaya Arab Melayu masyarakat 

Jambi Kota Seberang dapat dijadikan sebagai sumber belajar sejarah kebudayaan 

Islam di Madrasah Aliyah. 

 

Kata Kunci: Kearifan Lokal Budaya Arab Melayu, Sejarah Kebudayaan Islam, 

Sumber Belajar Siswa 

 

PENDAHULUAN 

Jambi Merupakan salah satu 

wilayah provinsi yang terletak di 

bagian tenggara Pulau Sumatra, 

berbatasan dengan Riau, Bengkulu, 

Sumatra Selatan dan Sumatra Barat. 

Secara geografis Jambi berada di 

tengah-tengah Pulau Sumatra, 
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menghadap ke jalur pelayaran 

internasional, terletak antara 0
o
45

0 
– 

2
o
45

o
 Lintang Selatan dan antara 

101
o
10

o
 – 104

o
55

o
 Bujur Timur, 

dengan luas wilayah 53.435 km.  

Jambi memiliki  berbagai macam 

kearifan lokal salah satunya 

kebudayaan Arab Melayu masyarakat 

Jambi Kota Seberang.  

Jambi Kota Seberang 

merupakan salah satu kampung tertua 

di Jambi yang terletak di Kecamatan 

Pelayangan, dan Kecamatan Danau 

Teluk. Lokasinya tak jauh dari Kota 

Jambi, hanya dibatasi oleh sungai 

terpanjang di Sumatera, sungai 

Batanghari. Meski dikenal juga 

sebagai kampung santri, Jambi Kota 

Seberang merupakan gambaran 

perpaduan tiga budaya, yakni 

Tionghoa, Arab dan Melayu. 

Perpaduan ini adalah cikal bakal 

berkembangnya budaya Arab Melayu 

yang menunjukkan kearifan lokal. 

Kearifan lokal menurut 

Rahyono (2009: 7) merupakan sebuah 

kecerdasan yang dimiliki oleh 

kelompok etnis tertentu, yang 

diperoleh melalui pengalaman etnis 

tersebut bergulat dengan lingkungan 

hidupnya. Sejalan dengan itu, Keraf 

dalam Suhartini (2009: 207) 

menegaskan bahwa kearifan lokal 

adalah semua bentuk pengetahuan, 

keyakinan, pemahaman atau wawasan 

serta adat kebiasaan atau etika yang 

menuntun perilaku manusia dalam 

kehidupan di dalam komunitas 

ekologis. Jadi kearifan lokal 

merupakan hasil dari masyarakat/etnis 

tertentu melalui pengalaman mereka 

dan belum tentu dialami oleh 

masyarakat lain. 

Yang manarik dari kearifan 

lokal Arab Melayu ini adalah tradisi 

keagamaan yang masih dilakukan oleh 

masyarakat setempat dan kental 

keislamannya. Beberapa perayaan 

tradisi keagamaan tersebut 

diantaranya: nginau (Pantangan-

pantangan bagi suami-istri ketika 

istrinya hamil), nuak (Peringatan tujuh 

bulan kehamilan), nyukur bayi 

(mencukur rambut bayi), ziarah kubur 

massal (ziarah ke makam bersama-

sama), burdah, Nisfu Sya`Ban, hadrah 

atau kompangan, hari assyura dan 

musik gambus. 

Kearifan lokal budaya Arab 

Melayu ini bisa dijadikan sebagai 
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sumber belajar sejarah kebudayaan 

Islam di Madrasah Aliyah Karena 

kearifan lokal budaya Arab Melayu ini 

sesuai dengan silabus  Mata Pelajaran 

Sejarah kebudayaan islam dengan  

Kompetensi Dasar (KD) 3.8 

Mengidentifikasi pusat-pusat 

peradaban Islam dunia modern zaman 

sekarang, dan KD 4.8 Memaparkan 

peta konsep tentang pusat-pusat 

peradaban Islam dunia modern zaman 

sekarang, serta materi Pusat-Pusat 

Peradaban Islam Dunia Modern. 

Pendidikan pada saat ini lebih 

mengarah kepada pembelajaran 

modern, rasionalitas tanpa 

mengkaitkan pembelajaran sejarah 

kebudayaan Islam ini dengan  nilai-

nilai budaya lokal setempat salah 

satunya kebudayaan Arab Melayu. 

Peneliti berpendapat bahwa bangsa 

yang besar adalah bangsa yang  

mempertahankan jati diri bangsanya 

yang berasal dari budaya lokal. 

Bagaimana kita akan mempertahankan 

identitas nasional jika kita tidak 

mengenal akar budaya nenek moyang 

kita sendiri?, apabila fenomena ini 

terus berlanjut maka beberapa tahun 

kedepan peserta didik Indonesia 

menjadi asing di negara sendiri. 

Mereka akan lebih mengenal budaya 

orang Barat dibanding budaya 

bangsanya.  

Memudarnya pengetahuan 

peserta didik tentang kebudayaan Arab 

Melayu menjadi hal yang harus 

diperhatikan oleh berbagai pihak. 

Untuk melestarikan budaya Arab 

Melayu yang memiliki nilai-nilai 

ajaran luhur salah satu cara dengan 

menjadikan budaya Arab Melayu 

sebagai sumber belajar mata pelajaran 

sejarah kebudayaan Islam. Sumber 

Belajar ini dapat menjaga kelestarian 

budaya lokal Arab Melayu sebagai 

peninggalan sejarah.  

Budaya Arab melayu sangat 

cocok dijadikan sumber belajar sejarah 

kebudayaan Islam dan dapat menjadi 

contoh nyata sebagai sumber belajar 

sejarah kebudayaan Islam. Sumber 

belajar sejarah merupakan segala 

sesuatu yang dapat digunakan sebagai 

alat atau bahan bantu dalam proses 

belajar agar tercapai tujuan dari belajar 

itu sendiri. Sumber belajar adalah 

segala sesuatu yang ada di sekitar 

lingkungan kegiatan belajar yang dapat 

difungsikan untuk membantu 



6 
 

optimalisasi hasil belajar (Sanjaya, 

2008: 228). Tanpa sumber belajar 

maka, pembelajaran yang dilaksanakan 

tidak mungkin terlaksana dengan baik 

(Sitepu, 2014: 12). 

Kebudayaan Arab melayu 

sangat menarik dijadikan sebagai 

sumber belajar sejarah kebudayaan 

Islam, karena mampu menciptakan 

suasana belajar yang menyenangkan, 

menantang, dan bermakna. Lalu, 

peserta didik termotivasi untuk 

mempelajari sejarah-sejarah lokal yang 

ada disekitarnya. Sehingga mereka 

memiliki kesadaran sejarah lokal, yang 

selanjutnya akan berkembang menjadi 

kesadaran sejarah nasional (Priyadi, 

2015: 192). Pertama, peserta didik 

akan mengenal kearifan lokal Arab 

Melayu walaupun hanya sedikit. 

Kedua, peserta didik akan melstarikan 

budaya lokal Arab Melayu. Ketiga, 

peserta didik akan mengenal nilai-nilai 

yang terkandung dalam budaya Arab 

Melayu seperti religius, sopan santun, 

gotong royong, demokrasi, dan 

toleransi yang berguna bagi mereka 

dalam menghadapi arus globalisasi.  

Berdasarkan uraian di atas Budaya 

Arab Melayu perlu dijadikan sebagai 

sumber sejarah kebudayaan Islam. 

Sebagai upaya untuk menumbuhkan 

kesadaran peserta didik akan nilai 

sejarah dan budayanya. Karena itu, 

peneliti tertarik untuk mengkaji 

bagaimana kearifan lokal budaya Arab 

Melayu masyarakat Jambi Kota 

Seberang sebagai sumber belajar 

sejarah kebudayaan Islam. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Rahyono dalam Wibowo 

(2015: 17) mendefinisikan kearifan 

lokal sebagai sebuah kecerdasan yang 

dimiliki oleh kelompok etnis tertentu, 

yang diperoleh melalui pengalaman 

etnis tersebut bergulat dengan 

lingkungan hidupnya. Menurut UU 

No.32/2009 Kearifan lokal adalah 

nilai-nilai luhur yang berlaku dalam 

tata kehidupan masyarakat untuk 

melindungi dan mengelola lingkungan 

hidup secara lestari (UU Republik 

Indonesia, 2009: 6, http://www. 

unhas.ac.id). Selanjutnya  menurut 

Rosidi dalam Widyanti (2015: 161) 
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kearifan lokal adalah terjemahan dari 

local genius yang pertama sekali 

diperkenalkan oleh Wales tahun 1948-

1949 yang megandung arti 

“kemampuan kebudayaan setempat 

dalam meghadapi pengaruh 

kebudayaan asing pada waktu 

kebudayaan itu berhubungan”. 

Dengan memahami beberapa 

pengertian di atas, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwasanya kearifan lokal 

adalah gagasan-gagasan, nilai-nilai 

luhur yang merupakan kecerdasan atau 

hasil dari masyarakat (etnis) tertentu 

melalui pengalaman mereka bergulat 

dengan lingkungannya dan belum 

tentu dialami oleh masyarakat lain.  

Dalam proses belajar terjadi 

interaksi antara yang belajar dengan 

sumber belajar yang berarti, sumber 

belajar diperlukan dimana saja dan 

kapan saja belajar itu dibutuhkan. Oleh 

sebab itu, sumber belajar tersebut 

dibutuhkan oleh setiap orang yang 

akan belajr tanpa batasan usia. Sanjaya 

(2008: 228) mengatakan sumber 

belajar adalah segala sesuatu yang ada 

di sekitar lingkungan kegiatan belajar 

yang dapat difungsikan untuk 

membantu optimalisasi hasil belajar. 

Hal ini dipertegas oleh Sitepu (2014: 

12) sumber belajar merupakan salah 

satu komponen dalam kegiatan 

pembelajaran yang memungkinkan 

individu memperoleh pengetahuan, 

kemampuan, sikap, keyakinan, emosi, 

dan perasaan.  

Selain itu, Agung (2013: 41) 

mengungkapkan bahwa sumber belajar 

berkaitan dengan segala sesuatu yang 

memungkinkan peserta didik dapat 

memperoleh pengalaman belajar. 

Didalamnya, termasuk lingkungan 

fisik seperti tempat belajar, bahan dan 

alat yang dapat digunakan; seperti 

guru, petugas perpustakaan dan ahli 



8 
 

media, dan siapa saja yang 

berpengaruh baik langsung maupun 

tidak langsung untuk keberhasilan 

dalam pengalaman belajar. 

Dari beberapa pendapat ahli di 

atas maka dapat disimpulkan 

bahwasanya sumber belajar adalah 

segala sesuatu yang dapat membantu 

kita untuk mencapai tujuan belajar, 

baik berupa tempat maupun 

lingkungan alam sekitar dimana saja 

seseorang dapat melakukan belajar 

atau proses perubahan tingkah laku. 

Tanpa sumber belajar maka, 

pembelajaran yang dilaksanakan tidak 

mungkin terlaksana dengan baik. 

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan pendekatan penelitian 

kualitatif dengan jenis penelitian 

etnografi. Penelitian etnografi cocok 

untuk penelitian kearifan lokal budaya 

Arab Melayu karena memfokuskan 

kepada kajian budaya yang bertujuan 

untuk mendeskripsikan dan 

memberikan penjelasan secara rinci, 

maka dibutuhkan observasi, partisipasi 

serta wawancara mendalam untuk 

mengungkapkan kebermaknaan secara 

interpretatif.  

Untuk memperoleh data yang 

diperlukan dalam penelitian ini teknik 

pengumpulan data yang digunakan 

oleh peneliti adalah wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. 

Secara sederhana teknik 

analisis data dalam penelitian kualitatif 

terdiri dari tiga tahap yaitu reduksi 

data, penyajian data, dan diakhiri 

dengan penarikan kesimpulan Milles 

dan Huberman dalam Sugiyono (2014: 

337). 

PEMBAHASAN 

Kearifan lokal adalah nilai-

nilai luhur yang merupakan buah atau 

hasil dari masyarakat (etnis) tertentu 
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melalui pengalaman mereka dan belum 

tentu dialami oleh masyarakat lain. 

Kearifan lokal ini melekat sangat kuat 

pada masyarakat (etnis) tertentu.Nilai-

nilai kearifan lokal dapat bersumber 

dari nilai-nilai agama, adat istiadat, 

petuah nenek moyang atau budaya 

setempat, yang terbangun secara 

alamiah dalam suatu komunitas 

masyarakat untuk beradaptasi dengan 

lingkungan disekitarnya. 

Dalam hal ini, masyarakat 

Jambi Kota Seberang menjadi 

pendukung warisan budaya yang 

mampu mewariskan budaya Arab 

Melayu kepada generasi mudanya. 

Arab melayu menjadi salah satu 

kampung tertua di Jambi yang terletak 

di Kecamatan Pelayangan. 

Kearifan lokal budaya Arab 

Melayu masyarakat Jambi Kota 

Seberang dapat kita lihat pada budaya 

dan tradisi yang masih dilestarikan 

sampai sekarang ini diantaranya adalah 

tari zapin, tari dana syarah, musik 

gambus, burdah, hari Assyura, batik, 

makan bersama, hadrah atau 

kompangan, ziarah kubur massal, 

Nisfu Sya`Ban, nginau, nuak, dan 

mencukur rambut bayi. 

Budaya Arab Melayu dapat 

bertahan dalam waktu yang lama 

memiliki nilai-nilai yang baik dan 

dapat diwariskan secara turun-

temurun, sehingga dapat dipelajari 

dalam kehidupan. Dalam setiap 

budaya terdapat nilai-nilai kearifan 

lokal budaya yang berbeda-beda. 

Budaya tidak selalu sama bagi setiap 

masyarakat, karena dalam suatu 

masyarakat sering terdapat kelompok-

kelompok yang berbeda secara sosial, 

budaya, etnis, agama, dan ekonomi. 

Oleh karena itu budaya Arab Melayu 

tidak dapat diukur dengan budaya 

lainnya. 
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Budaya Arab Melayu adalah 

perpaduan antara budaya Arab dan 

budaya Melayu, masyarakat Jambi 

Kota Seberang yang disepakati dan 

dijalankan secara bersama. Budaya 

Arab Melayu merupakan salah satu 

budaya yang ada pada masyarakat 

Jambi Kota Seberang yang memiliki 

nilai-nilai tersendiri dalam kehidupan 

bermasyarakat. Nilai-nilai tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Nilai Budaya 

Nilai budaya yang telah 

membudaya dan mendarah daging di 

dalam masyarakat Jambi Kota 

Seberang dijadikan sebagai pedoman 

atau petunjuk didalam bertindak di 

kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat 

dilihat dalam kebiasaan  gotong royog 

masyarakat Jambi Kota Seberang 

dalam membantu warga yang 

melaksanakan acara pernikahan atau 

hajatan yang dikenal dengan nama 

“manggung”. Jadi nilai budaya itu 

merupakan pendorong bagi 

masyarakat dalam mencapai tujuan 

tertentu. 

2. Nilai karakter 

Nilai karakter sering 

merupakan nilai budi pekerti. 

Seseorang dikatakan memiliki nilai 

karakter atau watak jika telah berhasil 

menyerap nilai-nilai dan keyakinan 

yang dikehendaki masyarakat serta 

digunakan sebagai kekuatan moral 

dalam hidupnya (Adisusilo, 2014:70). 

Nilai karakter yang terdapat pada 

budaya Arab Melayu dapat kita lihat 

pada batik Jambi yang dihasilkan 

masyarakat Jambi Kota Seberang. 

Pada batik Jambi terdapat motif-motif 

yang mencerminkan karakter 

masyarakat Jambi Kota Seberang. 

3. Nilai Agama 

Budaya Arab Melayu ini sangat 

kental dengan nuansa keislamannya, 
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sehingga nilai agama menjadi nilai 

yang paling menonjol dari budaya 

Arab Melayu. Selain itu, nilai agama 

ini menjadi pedoman hidup bagi 

masyarakat Jambi Kota seberang. Hal  

ini sesuai dengan salah satu seloko 

adat di Jambi Kota Seberang yang 

berbunyi “adat bersendi syarak, syarak 

bersendi kitabullah”. Hampir setiap 

budaya Arab Melayu pada masyarakat 

Jambi Kota Seberang  memiliki nilai 

agama yang tinggi. Nilai agama pada 

budaya Arab Melayu bisa kita lihat 

pada tari dana syarah, tari zapin, 

burdah, nisfu sya`ban, assyura, dan 

musik gambus. 

4. Nilai Seni 

Budaya Arab Melayu juga 

memiliki seni yang berlatar belakang 

islami. Seni merupakan suatu 

keindahan yang diciptakan oleh 

seseorang atau sekelompok 

masyarakat. Seni yang dimaksud 

adalah seni musik dan seni tari, seni 

musik yang ada dalam budaya Arab 

Melayu adalah musik gambus, serta 

seni tari yang ada yaitu tari dana 

syarah dan tari zapin. 

5. Nilai Kekeluargaan 

Nilai kekeluargaan yang ada 

pada masyarakat Jambi Kota Seberang 

dapat kita lihat dari sikap 

masyarakatnya yang selalu ingin 

menjaga silaturahmi kepada sesama 

warga masyarakat maupun kepada 

orang yang datang kesana. Budaya dan 

tradisi keagamaan yang ada selalu 

dilakukan oleh masyarakat setempat 

secara bersama-sama. Bahkan hal ini 

juga terlihat pada saat ziarah kubur, 

masyarakat secara beramai-ramai 

bersama kerabat dan keluarganya 

datang ke pemakaman untuk berziarah. 

Selain itu ziarah kubur ini dapat 

mempererat tali silaturahmi pada saat 
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gotong royong membersihkan rumput 

liar yang ada disekitar makam.  

Sebagaimana yang telah 

diuraikan nilai-nilai luhur yang 

terkandung dalam budaya Arab 

melayu, tentu saja dapat dijadikan 

sebagai sumber belajar sejarah 

kebudayaan Islam. Budaya Arab 

melayu sangat cocok dijadikan sumber 

belajar sejarah kebudayaan Islam dan 

dapat menjadi contoh nyata sebagai 

sumber belajar sejarah kebudayaan 

Islam. 

Sumber belajar sejarah 

merupakan segala sesuatu yang dapat 

digunakan sebagai alat atau 

bahanbantu dalam proses belajar agar 

tercapai tujuan dari belajar itu sendiri. 

Sumber belajar adalah segala sesuatu 

yang ada di sekitar lingkungan 

kegiatan belajar yang dapat 

difungsikan untuk membantu 

optimalisasi hasil belajar (Sanjaya, 

2008:228). Tanpa sumber belajar 

maka, pembelajaran yang dilaksanakan 

tidak mungkin terlaksana dengan baik 

(Sitepu, 2014:12). 

Budaya Arab Melayu dapat 

diajarkan pada materi “pusat-pusat 

peradaban Islam dunia modern zaman 

sekarang”. Materi tersebut membahas 

tentang pusat peradaban-peradaban 

Islam dunia modern zaman sekarang 

yang ada di dunia dan di Indonesia. 

Budaya Arab Melayu termasuk dalam 

pusat peradaban Islam dunia modern 

zaman sekarang yang ada di Indonesia 

khususnya di provinsi Jambi. 

Materi tentang “pusat-pusat 

peradaban Islam dunia modern zaman 

sekarang” terdapat dalam Kompetensi 

Dasar 4.8. Memaparkan peta konsep 

tentang pusat-pusat peradaban Islam 

dunia modern zaman sekarang. Peserta 

didik harus mampu memaparkan peta 

konsep tentang budaya Arab Melayu 
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baik secara lisan maupun tulisan 

sebagai bentuk pusat-pusat peradaban 

Islam dunia modern zaman sekarang 

yang masih berkelanjutan sampai saat 

ini, sehingga budaya Arab Melayu itu 

memiliki kearifan lokal. 

Pembelajaran sejarah 

kebudayaan Islam dengan 

menggunakan sumber belajar berupa 

peninggalan kebudayaan Islam yang 

ada di Jambi Kota seberang, mampu 

menciptakan suasana belajar yang 

menarik, menyenangkan, menantang 

dan bermakna.Lalu, peserta didik 

termotivasi untuk mempelajari sejarah-

sejarah lokal yang ada disekitarnya. 

Sehingga mereka mimiliki kesadaran 

sejarah lokal, yang selanjutnya akan 

berkembang menjadi kesadaran 

sejarah nasional. Selain itu, kearifan 

lokal budaya Arab Melayu dipilih 

sebagai sumber belajar sejarah karena 

memenuhi beberapa kriteria sumber 

belajar yang dikemukakan oleh 

Sudjana (dalam Siska, 2014:45) 

diantaranya sebagai berikut. Pertama 

ekonomis, tidak harus terpatok pada 

harga yang mahal. Kedua praktis, tidak 

memerlukan pengelolaan yang rumit. 

Ketiga mudah, dekat dan tersedia di 

lingkungan tempat peserta didik 

tinggal. Keempat fleksibel, dapat 

dimanfaatkan untuk bebagai tujuan 

instruksional. Kelima sesuai dengan 

capaian tujuannya, yakni mendukung 

proses dan pencapaian tujuan belajar, 

serta dapat membangkitkan motivasi 

dan minat belajar siswa. 

Berdasarkan hasil kajian 

terhadap kearifan lokal budaya Arab 

Melayu, diketahui bahwa kearifan 

lokal yang ada perlu disampaikan 

kepada peserta didik sebagai generasi 

muda khususnya dalam penelitian ini 

yaitu generasi muda yang sedang 

menempuh pendidikan di Madrasah 
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Aliyah Nurul Iman. Namun dalam 

pelaksanaannya perlu dilakukan 

interpretasi terlebih dahulu akan 

kearifan lokal budaya Arab Melayu 

sebelum disampaikan dan 

diimplikasikan kedalam kelas melalui 

pembelajaran sejarah kebudayaan 

Islam. 

KESIMPULAN 

Budaya Arab Melayu 

masyarakat Jambi Kota Seberang yang 

memiliki kearifan lokal yaitu meliputi: 

Tari zapin, tari dana syarah, musik 

gambus, batik, rumah panggung, 

makan bersama, hadrah atau 

kompangan, ziarah kubur massal, nisfu 

sya`ban, nginau, nuak ketan, nyukur 

bayi, burdah, hari assyura, dan 

makanan tradisional. 

Kearifan lokal budaya Arab 

Melayu ini cukup relevan dengan 

materi, KI, dan KD mata pelajaran 

sejarah kebudayaan Islam. Sumber 

belajar ini dapat menjaga kelestarian 

budaya lokal Arab Melayu sebagai 

peninggalan sejarah dan sumber 

belajar ini menjadi contoh nyata pusat 

peradaban Islam  modern zaman 

sekarang. Selain itu, dengan adanya 

sumber belajar yang berasal dari 

budaya lokal setempat, peserta didik 

diharapkan termotivasi untuk 

mempelajari sejarah-sejarah lokal yang 

ada disekitarnya, sehingga 

berkembang menjadi kesadaran 

sejarah nasional.  
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