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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Proses islamisasi dan perkembangan Islam di Indonesia telah membawa 

pengaruh kepada alam pikiran masyarakat. Pengaruh tersebut senantiasa berkembang 

tidak hanya terbatas pada bidang mental spiritual saja, tetapi juga dalam wujud pola 

pikir serta kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat. Salah satu bentuk pengaruh ini 

adalah munculnya seni bangunan Islam.1 

Banyak peninggalan dari agama Islam yang terdapat di Indonesia, terutama di 

daerah-daerah dimana agama Islam dapat diterima dengan baik. Peninggalan dari 

masa Islam tersebut diantaranya adalah masjid, makam dan nisan, kesusasteraan dan 

seni ukir Islam. Dari sekian banyak peninggalan arkeologi Islam tersebut, yang akan 

dibicarakan yaitu Masjid. Masjid berfungsi sebagai tempat ibadah, ekonomi, pusat 

sosial dan juga pusat pengembangan kebudayaan Islam. Selain berfungsi sebagai 

tempat beribadah masjid berguna juga bagi aktivitas syiar Islam yang bertujuan 

memajukan umat Islam dalam segala aspek kehidupan baik sosial maupun politik.2 

Mayoritas penduduk di Indonesia yang beragama Islam tersebar banyak masjid 

mulai dari pedesaan hingga kota-kota besar. Tuntutan kebutuhan pada masa sekarang 

ini menyebabkan semakin banyak terlihat bangunan masjid dengan segala 

                                                           
1
 Abdul Sidik Taruna, “Peranan Masjid Astana Gunung Jati Dalam Penyebaran Agam Islam Di 

Gunung Jati” (UIN Alauddin, 2004), 3.  
2
 Alvin Susandi, “Akulturasi Budaya pada Arsitektur Masjid Agung Palembang” (UIN Sunan Kalijaga, 

2010), 1. 
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kelengkapannya, dengan bentuk, gaya, corak, dan penampilannya berdasarkan kurun 

waktu, daerah, lingkungan kehidupan, adat istiadat dan kebiasaan, serta latar 

belakang dari yang membangun.3 

Kata masjid secara etimologi diambil dari akar kata sajada-sujudun, yang berarti 

patuh, taat, serta tunduk dengan penuh hormat. Oleh karena itu dapat diartikan 

“masjid” adalah tempat untuk bersujud.4 Pembahasan mengenai bangunan masjid 

dengan segala fungsi dan maknanya tentu harus membahas juga unsur arsitektur dan 

ornamennya. Sebagai karya arsitektur, disadari atau tidak masjid atau bangunan 

mencerminkan ciri budaya dari kelompok manusia yang terlibat di dalam proses 

pembuatannya, sekurang-kurangnya tercermin tata nilai yang mereka anut.5 

Menurut Pijper pada awalnya masjid di Indonesia mempunyai ciri-ciri khusus, 

yaitu berdenah persegi panjang, mempunyai serambi depan atau di samping ruang 

utama, mempunyai mihrab di sisi barat, mempunyai pagar keliling dengan satu pintu 

dan beratap tumpang.6 Lahirnya bangunan-bangunan masjid sepanjang sejarah 

perkembangannya adalah sesuai dengan sejarah perkembangan Islam di Indonesia 

serta tidak luput dari pengaruh perkembangan kebudayaan sezaman yang 

melatarbelakanginya.7 Makna dan fungsi masjid sebagai bangunan yang telah 

                                                           
3
 Abdul Rochym, Masjid Dalam Karya Arsitektur Nasional Indonesia (Bandung: Angkasa, 1983), 5. 

4
 Atika Zalina, “Akulturasi Budaya Pada Bangunan Masjid Di Kota Medan ( Studi Kasus : Masjid 

Gang Bengkok dan Masjid Al – Osmani ),” 2015, 2. 
5
M. Faisal Alamsyah, “Tinjauan Arsitektur Dan Ragam Hias Masjid Agung Pondok Tinggi Kerinci” 

(Universitas Indonesia, 2001), 2. 
6
G.F Pijper, Beberapa Studi Tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900-1959 (Jakarta: UI Press, 1984), 

27. 
7
 Rochym, Masjid Dalam Karya Arsitektur Nasional Indonesia, 6. 
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menyatu dengan perkembangan Islam di Indonesia tersebut dapat dibaca dari bentuk 

serta corak yang ditampilkan bangunan masjid itu. 

Masjid sebagai salah satu bentuk peninggalan kebudayaan Islam merupakan 

suatu hal yang menarik untuk dikaji, karena di dalam pembangunannya tidak 

memiliki suatu aturan yang baku, baik di dalam Al-qur’an ataupun Hadist, kecuali 

arah hadap kiblatnya juga disebabkan oleh perbedaan wilayah, bahan baku, faktor 

iklim, keahlian para seniman budaya serta pembangunan politik setempat. Hal ini 

membuat bentuk-bentuk masjid yang beraneka ragam karena adanya sifat 

keterbukaan dan sikap toleran dari ajaran agama Islam terhadap adat kebiasaan lama 

suatu daerah. Sehingga membuka peluang yang besar terhadap masuknya unsur-unsur 

budaya yang berbeda di dalam pembangunan suatu masjid. 

Menurut Homy K Bhabha, Hibriditas merupakan metafora untuk 

mengungkapkan berpadunya dua elemen (bentuk) yang memunculkan sifat-sifat 

tertentu dari masing-masing elemen, namun secara serentak juga menghilangkan 

sifat-sifat tertentu yang ada pada keduanya dan memunculkan identitas baru.8 

Menurut Budiawan, Hibriditas pada studi post-kolonial merupakan konsep yang 

relatif baru, meski demikian hibriditas cukup banyak memiliki terminologi yang 

identik mengikuti di belakangnya contohnya percampuran.9 Budaya merupakan salah 

satu aspek yang ditekankan dalam proses pencampuran ini. Ketika salah satu budaya 

bertemu dengan budaya lainnya maka akan terjadi percampuran silang budaya akibat 

                                                           
8
 Homi K Bhabha, The Location Of Culture (London: Routledge, 1994), 86. 

9
 Rahmadani Fadilla, “Perantau Minang di Yogyakarta : Studi Pendekatan Hibriditas Pedagang Kaki 

Lima Malioboro,” 2018, 11. 
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adanya kontak budaya, biasanya percampuran itu menghasilkan budaya dan identitas 

baru.  

Konsep mengenai hibriditas terdapat pada salah satu budaya material, salah satu 

contoh budaya material yang dapat memperlihatkan konsep hibriditas adalah 

bangunan tempat ibadah. Bangunan tempat ibadah yang dapat memberikan gambaran 

mengenai konsep hibriditas salah satunya adalah masjid.  

Kajian hibriditas salah satunya terdapat pada Masjid Kuno di Jakarta yang 

menunjukkan pengaruh kebudayaan asing dari Timur Tengah dan kebudayaan klasik 

yaitu Romawi dan Yunani yang telah mempengaruhi arsitektur pada tiang masjid. 

Unsur-unsur kebudayaan luar tersebut telah memberikan konsep hibriditas pada tiang 

masjid kuno di Jakarta.10 Fenomena itu juga ada di Sumatera Barat yaitu Masjid Raya 

Padang Ganting yang memperlihatkan arsitektur Eropa dan sedikit pengaruh 

arsitektur lokal. 

Salah satu contoh fenomena percampuran budaya atau hibriditas juga 

diidentifikasikan ada pada Masjid Raya Koto Baru. Masjid Raya Koto Baru 

mendapatkan pengaruh budaya luar serta budaya lokal Minangkabau, jika dilihat pada 

bentuk dan ragam hiasnya. Sejauh ini penelitian mengenai Masjid Raya Koto Baru di 

Kabupaten Solok Selatan belum pernah diteliti secara lebih spesifik. Masjid ini cukup 

menarik, karena juga memiliki kemiripan seperti pada Masjid Rao-Rao dan Masjid 

Sa’adah yang berada di Kabupaten Tanah Datar. Hal ini membuka kajian baru, 

                                                           
10

 Abi Rafdi Pasha, “Resistensi Dan Hibriditas Masjid Kuno Jakarta Abad XV-XIX (Relasi Konsep 

Saka Guru Masjid Kuno Di Jawa)” (Universitas Indonesia, 2017), 73. 
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mengingat Masjid Raya Koto Baru belum pernah diteliti. Sehingga hal inilah yang 

mendasari penulis untuk mengkaji masjid Raya Koto Baru di Kabupaten Solok 

Selatan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini diarahkan untuk menjawab 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana komponen-komponen pada Masjid Raya Koto Baru? 

2. Unsur-unsur budaya apa saja yang ada pada Masjid Raya Koto Baru? 

3. Bagaimana bentuk hibriditas kultural yang tercermin pada Masjid Raya Koto 

Baru? 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menambah pengetahuan dan wawasan 

khususnya tentang Masjid Raya Koto Baru.  Adapun tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian ini yaitu: 

1. Mendeskripsikan komponen-komponen pada Masjid Raya Koto Baru 

2. Mengetahui unsur-unsur budaya yang ada pada Masjid Raya Koto Baru 

3. Menjelaskan bentuk hibriditas kultural yang tercermin pada Masjid Raya 

Koto Baru 
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1.4 Manfaat 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka manfaat dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Bagi Peneliti 

Adapun pada penelitian ini memiliki manfaat bagi Peneliti yaitu: 

1. Menambah wawasan peneliti mengenai topik Hibriditas Kultural pada Masjid 

2. Meningkatkan kefokusan peneliti terhadap temuan data di lapangan mengenai 

Hibriditas Kultural pada masjid 

3. Memberikan pengalaman selama melakukan penelitian dan memecahkan jika 

terdapat permasalahan. 

1.4.2 Manfaat Bagi Instansi 

Adapun pada penelitian ini memiliki manfaat bagi Instansi yaitu: 

1. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi instansi terkait untuk 

mengungkapkan peninggalan berupa Masjid Raya Koto Baru di Kab. Solok 

Selatan, Sumatera Barat 

2. Penelitian ini memberikan masukan mengenai Hibriditas Kultural pada Masjid 

Raya Koto Baru bagi instansi terkait. 

1.4.3 Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan  

Adapun pada penelitian ini memiliki manfaat bagi Ilmu Pengetahuan yaitu: 

1. Memberikan rujukan bagi ilmu-ilmu dari disiplin lain yang akan melakukan 

penelitian terkait topik kajian ini. 
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2. Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan kepada 

masyarakat, terutama tentang hibriditas budaya pada masjid. 

3. Hasil dari penelitian ini memberikan sumbangan/masukan bagi ilmu 

pendidikan terutama sejarah, arkeologi, dan arsitektur 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dilaksanakan di Masjid Raya Koto Baru yang 

terdapat di Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, 

Provinsi Sumatera Barat dengan objek penelitian yaitu masjid. Penelitian yang 

dilakukan lebih menitik beratkan pada kajian hibriditas kultural pada Masjid Raya 

Koto Baru. 

1.6 Landasan Teori 

Postkolonial muncul pada tahun 1970-an. Studi poskolonial di Barat salah 

satunya ditandai dengan munculnya buku Orientalisme oleh Edward Said. Dalam 

buku nya Edward Said menulis bahwa Orientalisme mengacu pada kesimpulan 

bahwa orang terjajah (Timur) merupakan subjek yang diam dan di bawah kuasa 

Eropa. Salah satu tokoh dalam kajian postkolonial yaitu Homi K. Bhabha  

membangun defenisi hibriditas atas fondasi pemikiran Edward Said dan Shanon.11 

Penelitian ini menggunakan teori Hibriditas yang dikemukakan oleh Homi K. 

Bhabha, teoritis budaya asal India. Hibriditas merupakan kunci dari identitas pasca 

kolonial. Sifat identitas  kolonial tidak monolitik, tetapi ambigu atau hibrida yang 
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 Gaudensio Angkasa, “Teori Postkolonial Dalam Kerangka Konsep Identitas,” 2014, 12. 
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menunjukkan interaksi antara budaya penjajah dengan budaya terjajah. Hibriditas 

adalah sebuah asosiasi ide, tema, dan konsep yang saling memperkuat sekaligus 

bertentangan satu sama lain. Dominasi kolonial telah memberikan pengaruh kepada 

budaya yang terjajah karena telah didominasi oleh ide dan konsep kolonial untuk 

kemudian memberikan penyesuaian kepada budaya yang terjajah.12 

Konsep hibriditas merujuk kepada percampuran budaya yang mana terbentuk 

dari dua atau lebih dan membentuk identitas baru. Suatu sistem yang hybrid menurut 

Bhabha merupakan metafora untuk menggambarkan bergabungnya dua jenis atau 

bentuk yang memunculkan sifat-sifat tertentu dari masing-masing bentuk, sekaligus 

meniadakan sifat-sifat tertentu yang dimiliki keduanya. Hibriditas sebagai salah satu 

konsep kunci dalam studi postkolonial yang relatif baru. Bhabha & Rutherford 

menjelaskan klasifikasi hibriditas menjadi 3 jenis, yaitu :13 

1. Percampuran dua budaya yang didasari atas pemaksaan seperti halnya budaya 

penjajah yang mendominasi dan menghegomoni budaya yang dijajah, yang secara 

logis menimbulkan dualism. 

2. Hibriditas yang dialektis yang terjadi tanpa paksaan atau tekanan budaya satu 

dengan budaya lain. 

                                                           
12

 Bhabha, The Location Of Culture, 112–14. 
13

 I Gusti Made Arya Suta Wirawan, “Pergulatan Komunitas Tionghoa Hindu Antara Identitas Dan 

Integrasi” (Universitas Indonesia, 2012), 32. 
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3. Hibriditas yang berbentuk resisten, yang mana perlawanan ini terjadi sebagai reaksi 

budaya yang dijajah melawan budaya yang menjajah. 

Knapp menekankan bahwa “konsep hibriditas - sebagai sosial, material, atau 

budaya campuran - memiliki potensi untuk memperbaiki pemahaman setiap situasi 

kontak melibatkan kolonisasi, migrasi, atau akulturasi.14 Septiani menyatakan bahwa 

hibriditas merupakan proses percampuran budaya yang dapat dilakukan melalui 

berbagai cara seperti interaksi, teknologi informasi, media massa, wisata, mode, atau 

berbagai macam instrumen gaya hidup modern lainnya.15 

Munculnya tradisi atau budaya yang bermacam-macam menimbulkan adanya 

hibriditas yang dilakukan individu satu terhadap individu lain atau kelompok satu 

terhadap kelompok lain. Dalam hibriditas, biasanya identitas lama tidak begitu saja 

menghilang, meskipun identitas kultural baru cenderung lebih kuat mempengaruhi 

identitas lama tersebut. Di sinilah kemudian terjadi apa yang disebut oleh Bhabha 

sebagai ambiguitas identitas yang membawa seseorang dalam posisi in-between atau 

di tengah-tengah. Menurut Bhabha selalu ada ruang ketiga di dalam proses 

terbentuknya sebuah identitas karena baginya tidak ada identitas yang murni telah 

terbentuk, Bhabha menambahkan bahwa identitas adalah unsur yang bersifat dinamis 

dan terus berubah. Hibriditas misalnya dapat dilihat dari pengadopsian bentuk-bentuk 

budaya seperti bahasa, pakaian, makanan dan sebagainya, tetapi hibriditas tidak 

                                                           
14

 Madeleine Herren-oesch, Axel Michaels, dan Rudolf G Wagner, “Conceptualizing Cultural 

Hybridization A Transdisciplinary Approach,” ed. oleh Philipp Wolfgang Stockhammer, 2012, 53. 
15

 Fadilla, “Perantau Minang di Yogyakarta : Studi Pendekatan Hibriditas Pedagang Kaki Lima 

Malioboro,” 9. 
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hanya mengarahkan pada bentuk paduan budaya itu sendiri melainkan bagaimana 

produk budaya tersebut menempati ruang sosial yang luas. 

Apabila dikaitkan dengan bentuk Masjid Raya Koto Baru yang terindikasi 

memiliki unsur budaya yang berbeda, maka konsep hibriditas cukup relevan dalam 

membantu mengkajinya. Seperti yang telah disebutkan di bagian sebelumnya bahwa 

hibriditas merupakan proses percampuran budaya yang dapat dilakukan melalui 

pertemuan dua kebudayaan atau lebih dan terjadi interaksi di dalamnya dan 

membentuk identitas baru.  

1.7 Kerangka Berpikir 

Untuk mempermudah suatu penelitian perlu dibuat kerangka berpikir atau konsep 

dengan tujuan membuat arah penelitian menjadi jelas. Pada penelitian arkeologi yang 

di hadapi bukanlah masyarakat atau manusia secara langsung melainkan melalui 

benda-benda peninggalan. Benda-benda peninggalan tersebut diteliti sehingga dapat 

memberikan pengetahuan tentang hibriditas. Obyek penelitian dalam penelitian ini 

adalah masjid Raya Koto Baru Kabupaten Solok Selatan.  

Kerangka berpikir pada penelitian ini yaitu merujuk pada fenomena 

kemungkinan percampuran budaya pada arsitektur Masjid Raya Koto Baru yang akan 

diteliti dengan menggunakan Teori Hibriditas. Tahap pertama, mengidentifikasi 

bentuk pada Masjid Raya Koto Baru. Kemudian memilih/membedakan unsur-unsur 

budaya pada Masjid Raya Koto Baru. Sehingga dapat diketahui unsur-unsur budaya 
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apa saja yang terdapat pada arsitektur masjid dan dapat diketahui bentuk hibriditas 

yang terjadi pada Masjid Raya Koto Baru. 

Bagan 1. 1 Kerangka Berpikir (Sumber: Vinda, 2019) 

 

1.8 Tinjauan Pustaka 

Penelitian ini merujuk kepada penelitian terdahulu dan penelitian relevan. 

Adapun penelitian terdahulu dan penelitian relevan yaitu sebagai berikut:  

1.8.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang “Hibriditas Kultural pada Masjid Raya Koto Baru di Nagari 

Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera 

Barat” merujuk kepada penelitian terdahulu dan penelitian relevan yaitu sebagai 

berikut. 
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Laporan Pemutakhiran Data Cagar Budaya Bergerak Kabupaten Solok Selatan 

dari Balai Pelestarian  Cagar Budaya Sumatera Barat Tahun 2017. Pada laporan ini 

membahas kepemilikan dan deskripsi singkat mengenai Masjid Raya Kota Baru.16 

Laporan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Solok Selatan dari 

Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Tahun 2018. Laporan ini membahas mengenai objek pemajuan kebudayaan di 

Kabupaten Solok Selatan. Salah satunya yaitu Masjid Raya Koto Baru.17 

Jurnal yang berjudul Seni Arsitektur Islam Minangkabau Dari Masa Ke Masa 

yang ditulis oleh Muhammad Husni dan Olvyanda Ariesta Tahun 2018. Pada 

penelitiannya mengkaji secara spesifik bentuk atau tipologi atap surau dan masjid di 

Minangkabau sebagai ciri khas yang paling menonjol pada arsitektur bangunan umat 

Islam. Adapun salah satunya membahas Masjid Raya Koto Baru .18 

Penelitian Arkeologi mengenai Masjid Raya Koto Baru sejauh ini belum pernah 

dilakukan. Penelitian terdahulu mengenai Masjid Raya Koto yang telah diuraikan, 

memberikan peluang untuk melakukan penelitian, terkait Hibriditas Kultural Pada 

Masjid Raya Koto Baru Di Kabupaten Solok Selatan. 

                                                           
16

 Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat, “Laporan Pemutakhiran Data Cagar Budaya 

Sumatera Barat” (Sumatera Barat, 2017). 
17

 “Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Solok Selatan,” Pemerintah Daerah Kabupaten 

Solok Selatan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan, 2018. 
18

Muhammad Husni dan Olvyanda Ariesta, “Seni Arsitektur Islam Minangkabau Dari Masa Ke Masa,” 

Penelitian Sejarah dan Budaya 4, no. 2 (2018). 
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1.8.2 Penelitian Relevan 

Skripsi yang berjudul Resistensi dan Hibriditas Masjid Kuno Jakarta Abad XV-

XIX (Relasi Konsep Saka Guru Masjid Kuno Di Jawa) yang ditulis oleh Abi Rafdi 

Pasha  dari program studi Arkeologi  Universitas Indonesia Tahun 2017. Pada 

penelitiannya menunjukkan bahwa resistensi tiang utama masjid kuno Jakarta 

terdapat pada unsur pola keletakan tiang, sedangkan hibriditas terdapat pada 

komponen bentuk dan ragam hias tiang utama masjid kuno Jakarta.19 Penelitian yang 

dilakukan Abi memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan ini yaitu 

menggunakan analisis hibriditas. Perbedaannya terletak pada situs yang diteliti dan 

penelitian Abi hanya membahas tiang pada masjid. 

Tesis yang berjudul Masjid Rao Rao Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat 

(Akulturasi Budaya dalam Arsitektur Masjid pada Awal Abad XX M) yang ditulis 

oleh Syahrul Rahmat dari program studi Ilmu Humaniora Konsentrasi Sejarah 

Kebudayaan Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang 

Tahun 2015. Pada penelitiannya Syahrul menganalisa proses akulturasi budaya yang 

terjadi di Tanah Datar pada awal abad XX M serta mengidentifikasi bagian-bagian 

bangunan masjid yang mengalami akulturasi.20 Perbedaan penelitian Syahrul dan 

penelitian penulis yaitu membahas mengenai akulturasi dan pada penelitian ini tidak 

membahas mengenai ragam hiasnya. 

                                                           
19

 Rafdi Pasha, “Resistensi Dan Hibriditas Masjid Kuno Jakarta Abad XV-XIX (Relasi Konsep Saka 

Guru Masjid Kuno Di Jawa).” 
20

 Syahrul Rahmat, “Masjid Rao Rao Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat (Akulturasi Budaya 

dalam Arsitektur Masjid pada Awal Abad XX M)” (Universitas Imam Bonjol Padang, 2018). 
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Skripsi yang berjudul Masjid-Masjid Kuna Di Kabupaten Tanah Datar, Sebagai 

Identitas Budaya Minangkabau yang ditulis oleh Sri Wahdini dari Program Studi 

Arkeologi Universitas Indonesia Tahun 2017. Pada penelitiannya dapat diketahui 

bahwa pada masjid kuna di Kabupaten Tanah Datar tercerminkan dua identitas 

budaya yaitu identitas budaya Koto Piliang dan budaya Bodi Chaniago. Selain itu, 

juga dapat diketahui bahwa identitas budaya yang terlihat pada masjid kuna tersebut 

memperlihatkan jenjang status sosial masyarakat, yaitu identitas dari seorang raja dan 

pemimpin yang berasal dari rakyat biasa. Perbedaan penelitian Sri Wahdini dengan 

penelitian ini yaitu Sri Wahdini hanya membahas pengaruh budaya Minangkabau. 

Skripsi yang berjudul Masjid Raya Ganting Padang (Kajian Perbandingan dan 

Akulturasi) yang ditulis oleh Nurmatias Zakaria dari Program Studi Arkeologi 

Fakultas Sastra Universitas Indonesia Tahun 1995. Pada penelitiannya dapat 

disimpulkan pada masjid tersebut gaya arsitektur Eropa menampilkan kesan megah 

dan hiasan –hiasan yang menonjolkan keindahan ditampilkan pada bagian luar. 

Masjid Raya Ganting dengan gaya bangunan Neo klasik Eropa di Minangkabau 

adalah merupakan suatu refleksi dari masyarakat tersebut yang sangat akomodati 

dalam menerima unsur-unsur budaya asing.21 

Skripsi yang berjudul Masjid Keramat Di Pulau Tengah Kerinci Sebuah Kajian 

Akulturasi yang ditulis oleh Yudi Suhartono dari Program Studi Arkeologi Fakultas 
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 Zakaria Nurmatias, “Masjid Raya Ganting Padang (Kajian Perbandingan Dan Akulturasi)” 

(Universitas Indonesia, 1995). 
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Sastra Universitas Indonesia Tahun 1994. Pada penelitiannya dapat diketahui bahwa 

bentuk bangunan masjid keramat sangat jelas memperlihatkan arsitektur lokal yang 

dilihat dari hasil perbandingan dengan rumah tradisional Kerinci yang disebut rumah 

Larik. Selain itu masjid tersebut juga di pengaruhi oleh arsitektur Minangkabau dan 

ragam hias nya asli dari daerah kerinci.22 

Jurnal yang berjudul Arsitektur Mesjid Kuno Dataran Tinggi Jambi: Suatu 

Kajian Arkeologi Islam Dalam Upaya Melestarikan Kebudayaan Melayu Jambi yang 

ditulis oleh Yundi Fitrah dan Asyhadi Mufsi Sadzali. Pada penelitiannya dapat 

diketahui bahwa agama islam telah berkembang di Kerinci dengan bukti tinggalan 

nya berupa Masjid Lempur Mudik, Masjid Lempur Tengah dan Masjid Agung 

Pondok Tinggi. Masjid rata-rata memiliki motif dan ornamen yang sama dikarenakan 

setiap motif dan ornamen menggambarkan asal daerah nya.23 

Skripsi yang berjudul Unsur-Unsur Arsitektur Kolonial Pada Masjid Agung 

Manonjaya Tasikmalaya (Tinjauan Arsitektur dan Akulturasi) yang ditulis oleh Deni 

Sutrisna dari Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Indonesia tahun 1996. 

Pada penelitiannya dapat disimpulkan bahwa pada masjid tersebut terdapat unsur 

bangunan masjid Tradisional Jawa maupun unsur bangunan kolonial. Adanya 

pengaruh unsur-unsur bangunan masjid tradisional Jawa pada Masjid Agung 

                                                           
22

 Suhartono Yudi, “Mesjid Keramat Di Pulau Tengah Sebuah Kajian Awal Akulturasi” (Universitas 

Indonesia, 1994). 
23

 Yundi Fitrah dan Asyhadi Mufsi Sadzali, “Arsitektur Masjid Kuno Dataran Tinggi Jambi : Suatu 

Kajian Arkeologi Islam Dalam Upaya Melestarikan Kebudayaan Melayu Jambi,” Ilmu Humaniora 02, 

no. 02 (2018): 323–40. 
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Manonjaya adalah karena pada saat itu kedudukan Manonjaya sebagai ibukota 

Kabupaten dan juga sebagai kota transit perdagangan dari Jawa Tengah Ke Jawa 

Barat yang selalu melalui daerah Manonjaya.24 

Skripsi yang berjudul Tinjauan Arsitektur dan Ragam Hias Masjid Agung 

Pondok Tinggi Kerinci yang ditulis oleh M. Faisal Alamsyah dari Jurusan Arkeologi 

Fakultas Sastra Universitas Indonesia Tahun 2001. Pada penelitiannya Faisal 

menganalisa bentuk arsitektur dan ragam hias Masjid Agung Pondok Tinggi, Kerinci, 

sebagai masjid kuno, selain itu juga mengungkapkan percampuran budaya/ akulturasi 

serta mengetahui unsur budaya apa saja yang ada pada bangunan tersebut.25 

Skripsi yang berjudul Surau Nagari Lubuk Bauk Dan Surau Gadang Bintungan 

Sumatera Barat: Tinjauan Gaya Bangunan Dan Makna Ornamen yang ditulis oleh Ivo 

Giovanni dari Program Studi Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Indonesia tahun 

2016. Pada penelitiannya dapat diketahui bahwa Surau Nagari Lubuk Bauk dan Surau 

Gadang Bintungan merupakan dua surau di Sumatera Barat dengan gaya bangunan 

yang berbeda. Gaya bangunan ini mengikuti aliran adat yang berkembang di 

Minangkabau yaitu aliran adat dari keselarasan Koto Piliang yang di bawa oleh Datuk 

Katumanggunan dan keselarasan Bodi Caniago yang di bawa oleh Datuk Parpatih 

Nan Sabatang.26 

                                                           
24

 Deni Sutrisna, “Unsur-Unsur Arsitektur Kolonial Pada Masjid Agung Manonjaya Tasikmalaya 

(Tinjauan Arsitektur dan Akulturasi)” (Universitas Indonesia, 1996). 
25

 Alamsyah, “Tinjauan Arsitektur Dan Ragam Hias Masjid Agung Pondok Tinggi Kerinci.” 
26

 Ivo Giovanni, “Surau Nagari Lubuk Bauk Dan Surau Gadang Bintungan Sumatera Barat: Tinjauan 

Gaya Bangunan Dan Makna Ornamen” (Universitas Indonesia, 2016). 
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Skripsi yang berjudul Tinjauan Arsitektur Masjid Sultan Abdurrahman 

Pontianak, Kalimantan Barat yang ditulis oleh Muhammad Irsyad dari Program Studi 

Arkeologi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Tahun 2008. 

Pada penelitiannya Irsyad dapat diketahui bahwa unsur lokal lebih mendominasi pada 

hampir semua bagian dari arsitektur Masjid Sultan Abdurrahman, sedangkan pada 

beberapa bagian masjid lainnya merupakan unsur-unsur asing, yaitu pengaruh 

arsitektur Kolonial dan pengaruh seni bangunan Timur Tengah.27 

Skripsi yang berjudul Masjid-Masjid Tua di Jakarta Abad XVII-XVIII (sebuah 

kajian arsitektur dan ornamental) yang ditulis oleh Safari dari Jurusan Arkeologi 

Fakultas Sastra Universitas Indonesia Tahun 1995. Pada penelitian safari 

mengungkapkan bentuk dan variasi masjid-masjid tua di Jakarta, dilihat dari sudut 

arsitektural dan ornamental, serta melihat adanya kontak budaya yang diterapkan 

pada bentuk arsitektur masjid tua di Jakarta.28 

Skripsi yang berjudul Masjid Agung Palembang Tinjauan arsitektur yang ditulis 

oleh Nila Ariesna Elvijanny dari program studi Arkeologi Fakultas Sastra Universitas 

Indonesia Tahun 1990. Pada penelitiannya dapat disimpulkan bahwa Masjid agung 

Palembang merupakan perpaduan berbagai gaya bila dilihat dari bentuk pintu, jendela 

                                                           
27

 Muhammad Irsyad, “Tinjauan Arsitektur Masjid Sultan Abdurrahman Pontianak, Kalimantan Barat” 

(Universitas Indonesia, 2008). 
28

 Safari, Masjid-Masjid Tua di Jakarta Abad XVII-XVIII (sebuah kajian arsitektur dan ornamental) 

(Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1995) 
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serta tiangnya terlihat gaya Eropa, sedangkan dari mustokonya terlihat gaya Cina dan 

bangunan tambahan memperlihatkan perbedaan dengan bangunan asli. 29 

Skripsi yang berjudul Pengaruh Arsitektur Tradisional Terhadap Masjid Raya 

Bingkudu, di Sumatera Barat (Sebuah Kajian Teori) yang ditulis oleh Rosery Rosdi 

Putri dari program studi Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Indonesia Tahun 

1990. Pada penelitiannya memperlihatkan bahwa Masjid raya Bingkudu memiliki 

beberapa variabel yang sama seperti yang dimiliki oleh bangunan masjid kuna di 

Indonesia umumnya. Selain itu bangunan Masjid Raya Bingkudu memiliki bentuk 

dan fungsi yang sama dengan bangunan Rumah Gadang.30 

Skripsi yang berjudul Masjid Raya Al Ma’shun Medan (Sebuah Tinjauan 

Arsitektural dan Ornamental) yang ditulis oleh Ratih Baiduri dari program studi 

Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Indonesia Tahun 1996. Pada penelitiannya 

dapat disimpulkan bahwa Komponen-Komponen Budaya yang mendominasi 

arsitektur dan ragam hias Masjid Raya Al Ma’shun Medan pada umumnya berasal 

dari arsitektur Islam sedangkan komponen-komponen yang berasal dari Eropa 

(Kolonial) merupakan komponen pelengkap. Komponen-komponen budaya yang 

berasal dari arsitektur Islam yang berkembang pada masa puncak kejayaan kerajaan-

kerajaan Islam. Hal ini menandakan bahwa adanya keinginan untuk menjadikan 

masjid sebagai masjid kerajaan Islam yang indah dan megah, serta memperlihatkan 

                                                           
29

 Nila Ariesna Elvijanny, Masjid Agung Palembang Tinjauan arsitektur, (program studi Arkeologi 

Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1990) 
30

 Rosdy Putri Roseri, “Pengaruh Arsitektur Tradisional Terhadap Mesjid Raya Bingkudu, Di 

Sumatera Barat (Sebuah Kajian Teori)” (Universitas Indonesia, 1990). 
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kemakmuran kesultanan Deli sebagai salah satu Kerajaan Islam yang besar di 

kawasan tersebut dan menunjukkan pengaruh kekuasaan Sultan di Kerajaan dalam 

kapasitasnya sebagai kepala dan pelindung agama Islam di Kawasan tersebut.31 

Skripsi yang berjudul Arsitektur Masjid Agung Banyumas Sebuah Kajian 

Kesinambungan Budaya yang ditulis oleh Novita Ikasari dari program studi 

Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Indonesia Tahun 1995. Pada penelitiannya 

dapat diketahui bahwa bentuk arsitektur dan ragam hias Masjid Agung Banyumas 

sangat jelas memperlihatkan pengaruh baik dari arsitektur candi maupun arsitektur  

Tradisional Jawa, selain adanya unsur-unsur asing yaitu unsur arsitektur Belanda. 

Skripsi yang berjudul Masjid-Masjid Kuno di Wilayah Bagelen Lama, Jawa 

Tengah Abad 19 M (Sebuah Tinjauan Arsitektural dan Ornamental) yang ditulis oleh 

Yekti Werdaningsih dari program studi Arkeologi Fakultas Sastra Universitas 

Indonesia Tahun 2002. Pada penelitiannya terdapat unsur yang mempengaruhi 

bangunan masjid sehingga menjadikan masjid kuna di wilayah Bagelen Lama 

bervariasi, namun tetap terdapat ciri khas yang membedakan dengan daerah lainnya 

yakni motif hias pilin berganda yang selalu ada di hamper seluruh masjid-masjid 

tersebut.32 

Skripsi yang berjudul Pengaruh Adat Terhadap Arsitektur Masjid di Luhak Nan 

Tigo (Tinjauan Historis Arkeologi oleh Syahrul Rahmat dari Jurusan Sejarah dan 

                                                           
31

 Ratih Baiduri, “Masjid Raya Al-Ma’Shun Medan (Sebuah Tinjauan Arsitektural dan Ornamental)” 

(Universitas Indonesia, 1996). 
32

 Yekti Werdaningsih, Masjid-Masjid Kuno` di Wilayah Bagelen Lama, Jawa Tengah Abad 19 M 

(Sebuah Tinjauan Arsitektural dan Ornamental), (Program Studi Arkeologi Fakultas Sastra Universitas 

Indonesia, 2002) 
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Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri Imam 

Bonjol Padang Tahun 2015. Pada penelitiannya dapat disimpulkan bahwa pada 

masjid-masjid yang di bangun pada kisaran abad ke 18 dan 19 di luhak Nan Tigo, 

beberapa unsur arsitekturnya mendapat pengaruh dari adat yang terlihat dari bentuk 

arsitektur yang meniru rumah gadang. Pengaruh lainnya memiliki makna yang 

behubungan dengan adat. Hal ini membuktikan bahwa adat begitu lekat dalam 

kehidupan masyarakat sehingga membawa pengaruh ke dalam kehidupan beragama.33 

Berdasarkan penelitian relevan yang telah di paparkan pada skripsi-skripsi 

tersebut, kajian yang hampir mirip dengan yang akan di teliti oleh penulis yaitu 

sebagai perbandingan dalam penulisan. Sedangkan perbedaan penelitian dari skripsi 

tersebut dengan penelitian yang akan di lakukan yaitu penulis membahas tentang 

kajian Hibriditas Kultural pada Masjid Raya Koto Baru di Kabupaten Solok Selatan. 

Kajian hibriditas memiliki perbedaan dengan akulturasi karena hibriditas merupakan 

percampuran dua bentuk atau lebih dan membentuk identitas baru, sementara 

akulturasi merupakan percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu 

dan saling mempengaruhi. 

1.9 Metode Penelitian 

Dalam implementasi di lapangan, penelitian arkeologi memerlukan berbagai 

tahapan yang mutlak harus diikuti. Adapun tahap penelitian tersebut terdapat tiga 

                                                           
33

 Syahrul Rahmat, “Pengaruh Adat Terhadap Arsitektur Masjid Di Luhak Nan Tigo (Tinjauan Historis 

Arkeologis)” (IAIN Imam Bonjol Padang, 2015). 
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tahap penelitian, yaitu pengumpulan data, pengolahan data dan analisis. Adapun 

tahap penelitian yang akan digunakan yaitu: 

1.9.1 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka dan pengambilan data di 

lapangan serta wawancara. Adapun Tahapan pengumpulan data penelitian akan 

diuraikan dibawah ini, sebagai berikut: 

1.9.1.1 Studi Pustaka 

Pengumpulan Studi Pustaka, merupakan data tertulis yang berhubungan dengan 

situs yang akan di teliti, baik dari publikasi arkeologis maupun sumber-sumber 

sejarah atau etnosejarah. Adapun pengumpulan studi pustaka, diantaranya ialah (1) 

dokumen pendukung yang berhubungan dengan penelitian, contohnya seperti 

inventarisasi sumber pustaka yang berhubungan dengan arsitektur masjid pada 

umumnya. Studi pustaka yang dikumpulkan terutama yang berhubungan dengan 

sejarah masjid, masjid-masjid kuno di Indonesia, data pemugaran masjid , dan sejarah 

Islam di Sumatera Barat.(2) Selanjutnya, buku mengenai adat serta pemerintahan 

minangkabau masa lampau dll. (3) Buku mengenai hibriditas budaya. Data literature 

tersebut penting artinya dalam menunjang pengamatan di lapangan. 

1.9.1.2 Data Lapangan 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dan wawancara pada Masjid 

Raya Koto Baru. Adapun 2 tahapan pengumpulan data lapangan sebagai berikut: 
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1.9.1.2.1 Observasi 

Pengambilan Data di Lapangan, diantaranya ialah dengan melakukan peninjauan 

langsung ke masjid Raya Koto Baru dengan melakukan pendeskripsian. 

Pendeskripsian objek penelitian dilakukan secara verbal (uraian) dan pictorial 

(gambar) berupa pengukuran, pencatatan, dan penggambaran maupun olah digital 

pada komponen-komponen utama masjid yang meliputi denah, pondasi, ruang utama, 

mihrab, mimbar, serambi, jendela, pintu, tiang masjid, atap masjid, serta komponen 

tambahan masjid seperti beduk, tempat wudhu. Adapun untuk memudahkan tahap 

deskripsi ini, maka dipergunakan sistematika deskripsi mulai dari bagian dasar, 

tubuh, dan atap masjid. 

1.9.1.2.2 Wawancara  

Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terpilih dan berkompeten guna 

mengumpulkan sumber data, baik yang berupa sejarah lisan yang berhubungan 

dengan Masjid Raya Koto Baru. Teknik wawancara yang digunakan adalah 

wawancara tak terstruktur. Wawancara ini dilakukan dengan pengurus lama Masjid 

Raya Kota Baru yang mengetahui sejarah masjid serta wawancara dengan masyarakat 

disekitar masjid. 

1.9.2 Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan dengan melakukan identifikasi serta analisis khusus 

berdasarkan atribut yang terdapat pada masjid. Pengidentifikasian terhadap bentuk 

dan ornamen pada masjid dilakukan dengan cara pendeskripsian, penggambaran, 
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pemotretan. Data yang telah diperoleh dari pengamatan kemudian diidentifikasi dan 

dianalisis terhadap bentuk, ukuran dan ornamen pada masjid.  

1.9.2.1 Identifikasi 

Identifikasi yang di pakai dalam penelitian ini yaitu, identifikasi morfologi, 

identifikasi ornamen dan identifikasi budaya. Adapun identifikasi ini guna 

memudahkan dalam pengolahan data yang di dapat, seperti memaparkan bentuk dan 

ornamen Masjid Raya Koto Baru secara jelas.  

1.9.3 Analisis Data 

Dalam tahap ini analisis data dilakukan setelah data kepustakaan dan data 

lapangan terkumpul. Analisis yang dilakukan dalam tahap ini adalah menggunakan 

analisis morfologi, analisis gaya, dan analisis hibriditas yang bertujuan unuk 

mengetahui bentuk dan ragam hias dari masjid sehingga dapat di ketahui Hibriditas 

budaya pada Masjid Raya Koto Baru. Adapun tahap penelitian analisis Masjid Raya 

Koto Baru adalah sebagai berikut. 

1.9.3.1 Analisis Morfologi 

Analisis Morfologi terhadap bangunan masa Islam Variabel-variabel yang 

menjadi satuan pengamatan bangunan masjid yaitu bagian kaki, tubuh dan atap.34 

Dalam setiap pengamatan terhadap bagian-bagian tersebut perlu pula menjadi 
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 Metode Penelitian arkeologi (Departemen Pendidikan Nasional Pusat Penelitian Arkeologi 

Nasional, 1999), 95. 
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perhatian berkaitan dengan ukuran bangunan, denah bangunan dan arah hadapnya 

serta ragam hias yang melekat pada bagian-bagian bangunan tersebut.  

Analisis bentuk morfologi pada Masjid Raya Koto Baru meliputi analisis 

terhadap bagian kaki bangunan yang perlu diperhatikan adalah bagaimana bentuk dari 

kaki bangunan tersebut, apakah berupa pondasi masif atau berupa kaki bangunan 

yang ditinggikan seperti yang dimiliki oleh rumah panggung. 

Kemudian dilakukan pengamatan terhadap bagian tubuh, yaitu : ruang utama, 

mihrab, mimbar, serambi, pintu, jendela, tiang dan tangga. Selain itu pembagian 

ruang-ruang di dalam bangunan tersebut juga menjadi pengamatan terhadap bagian 

tubuh bangunan.  Pengamatan terhadap bagian atap bangunan, yang diamati adalah 

bentuk dari atapnya, apakah berbentuk limas atau tumpang, selain itu juga perlu 

diperhatikan berkaitan dengan kerangka dari atapnya berkaitan dengan bahan yang 

dipergunakan. 

1.9.3.2 Analisis Gaya 

Analisis gaya adalah melakukan pengamatan terhadap variabel berupa ragam 

hias, baik yang berupa ragam hias arsitektur maupun ragam hias dekoratif.35 Analisis 

gaya terhadap Masjid Raya Koto Baru adalah melakukan pengklasifikasian ragam 

hias arsitektural dan ornamental. Pengklasifikasian dilakukan dengan cara pembuatan 

tipe-tipe. Ragam hias arsitektural yang diklasifikasi adalah tiang, pintu dan jendela. 
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Metode Penelitian arkeologi, 96.  
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Sementara itu ragam hias ornamental yang diklasifikasi meliputi ragam hias 

ornamental yang terdapat pada Masjid Raya Koto Baru berupa motif tumbuh-

tumbuhan, motif kaligrafi dan motif lainnya. Ragam hias yang terdapat pada 

bangunan merupakan salah satu pengamatan terhadap gaya dari bangunan tersebut. 

Dari pengamatan terhadap ragam hias dapat diketahui pengaruh-pengaruh yang 

terdapat pada bangunan cagar budaya tersebut. 

1.9.3.3 Analisis Hibriditas Budaya 

Analisis hibriditas kultural yaitu dilakukan dengan mengamati budaya yang 

dominan pada setiap unsur-unsur budaya yang ada pada masjid Raya Koto Baru dan 

mengamati hibriditas yang ada pada masjid Raya Koto Baru 

1.9.4 Interpretasi 

Tahapan selanjutnya adalah interpretasi data berdasarkan permasalahan dan 

tujuan penelitian yang dikaitkan dengan dua tahap penelitian sebelumnya, yaitu, 

pengumpulan data dan analisis data. interpretasi ini akan menjawab beberapa 

permasalahan yang telah diajukan dalam penelitian ini. Dalam tahap ini, data yang 

telah dideskripsikan (hasil pengolahan data) dianalisis lagi dalam tingkat penafsiran. 

Inti dari langkah ini adalah memberikan penjelasan tentang Hibriditas Kultural Pada 

Masjid Raya Koto Baru yang dihubungkan dengan teori hibriditas yang digunakan. 
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1.9.5 Alur Penelitian 

Alur Penelitian menjelaskan proses pencapaian tujuan yang digunakan oleh 

penulis. Alur tersebut dibuat sedemikian rupa agar penulisan proses penelitian 

nampak jelas bagi pembaca. Lokasi penelitian bertempat di Masjid Raya Koto Baru, 

Nagari Koto Baru, Kec. Sungai Pagu, Provinsi Sumatera Barat. Objek penelitian ini 

adalah masjid. Analisis yang di gunakan adalah analisis morfologi, gaya dan 

hibriditas. Setelah analisis dilakukan, maka hasil dari analisis tersebut dikaitkan 

dengan kajian pustaka. Dari kaitan keduannya, akan menarik kesimpulan yang akan 

menjawab permasalahan yang terkait dengan arsitektur masjid serta Hibriditas 

Kultural yang terdapat pada Masjid Raya Koto Baru. 
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