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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Islam merupakan agama yang lahir di Mekkah dan Madinah pada abad VII M 

yang ajarannya dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pada abad XIII M, Agama 

Islam berkembang sangat  pesat, tidak hanya di Jazirah Arab, tapi juga  ke negara-

negara di Dataran Eropa seperti Spayol. Selain itu, Agama Islam juga menyebar 

hingga ke Kawasan Asia Tenggara terutama Nusantara.
1
 

Masuk dan berkembangnyaagama Islam di Nusantara belum diketahui secara 

pasti. Beberapa ahli sejarah berpendapat Islam masuk di Nusantara diperkirakan   

pada abad  VII M. Hal ini ditandai dari catatan Cina dari Dinasti Tang meyebutkan 

sejumlah orang dari Tha Shih yang membatalkan niatnya untuk meyerang kerajaan 

Hon Ling di bawah kekuasaan Ratu Sima  (674 M). Kata Tha Shih adalah orang-

orang Arab yang menetap di pantai Barat Sumatra. Selain itu Tha Shih bahkan 

disebutkan dalam catatan lain yang lebih akhir seperti catatan Jepang yang 

menceritakan tentang perjalanan  biarawan Kanshin (748 M) yang menemukan Tha 

Shih Kuo  dan perahu-perahu po-sse DI Khanfu (Kanton). 
2
 

Pada abad XII M, Islam mulai berkembang pesat di Sumatra dengan ditandai 

adanya pemukiman Islam di Barus, pantai barat Sumatra Utara. Hal ini diperkuat juga 

dengan ditemukannya sebuah makam seorang wanita bernama Tuhar Amisuri, yang 
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wafat pada 10 Safar 602 H di tempat tersebut. Selain itu,  berita tentang adanya 

masyarakat yang telah memeluk Agama Islam di Sumatra pada abad XII M juga 

ditulis oleh Marcopolo. Dia mengunjungi beberapa pelabuhan di Sumatra bagian 

Timur serta meyebutkan sebuah tempat di bagian barat Sumatra yakni Fansur. Bukti 

lain tentang perkembangan Islam di Sumatra adalah adanya Kerajaan Samudra Pasai 

serta ditemukannya makam Malik al–Saleh yang mangkat pada Bulan Ramadhan 696 

H.
3
  

Perkembangan agama Islam di wilayah Sumatra bagian barat semakin pesat 

hingga sampai di Kabupaten Kerinci. Secara geografis Kabupaten Kerinci berada 

pada kawasan bukit barisan. Awal masuknya Agama Islam di Kabupaten Kerinci 

diperkirakan pada abad XVI M. Proses peyebaran ini terjadi disebabkan adaya kontak 

perdagangan antara masyarakat Kerinci dengan Kerajaan Indrapura di wilayah pesisir 

Sumatra Barat.
4
 Salah satu bukti arkeologis yang menunjukkan adanya peyebaran 

Agama Islam di Kabupaten Kerinci adalah bangunan–bangunan Masjid kuno yaitu 

Masjid Pondok Tinggi, Masjid Keramat dan Masjid kuno Lempur. 

Ajaran Islam masuk ke Kabupaten Kerinci secara damai dan tidak 

menggunakan kekerasan. Adapun faktor-faktor yang mempercepat Islamisasi di 

Kerinci adalah karena faktor internal yaitu ajaran Islam tersendiri yang tidak 

mengenal adanya kasta. Serta faktor eksternal kaitannya dengan ajaran Islam, yaitu 

keadaan politik, ekonomi, dan sosial masyarakat yang menerima Islam saat Islam 
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masuk. Faktor lain metode dakwah yang tepat serta peyebaran Islam melalui kesenian 

dan budaya setempat. 

Masuk dan berkembangnya Islam di Kabupaten Kerinci, maka secara tidak 

langsung telah membawa pengaruh-pengaruh yang menyebabkan terjadinya 

perubahan-perubahan terhadap unsur-unsur budaya yang ada sebelumnya. Sebelum 

Islam ke Kerinci, masyarakatnya telah mempuyai kebudayaan lama yaitu kebudayaan 

Megalitik ditandai adanya tinggalan-tinggalan berupa struktur batu besar yaitu Batu 

Silindrik atau batu rebah.
5
  Selain itu juga ditemukannya bejana perunggu pada tahun 

1992 di Mendapo Lolo dan beberapa Nekara Perunggu.
6
 Terdapat juga pengaruh 

Hindu-Budha yang masuk ke Kabupaten Kerinci dengan ditemukan beberapa arca 

yaitu Arca Padmapani dan Arca Avalokiteswara.
7
 

Unsur-unsur Pra-Islam di Kabupaten  Kerinci memang tidak dirubah secara 

total, namun pada masa itu unsur-unsur budaya Pra-Islam tersebut diberikan  nafas 

Islam. Sehingga unsur-unsur budaya tersebut masih dipakai dan berlanjut serta 

berkesinambungan sampai saat masuk dan berkembangnya Agama Islam. Adanya 

pemakaian budaya Pra-Islam dilihat dari motif hias yang terdapat Masjid dan Batu 

Silindrik memiliki beberapa kemiripan bentuk motif hias. Pada dasarnya juga Islam 
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tidak mempuyai aturan baku dalam pembangunan masjid, hal ini membuka peluang 

adaya proses akulturasi.
8
 

 Berangkat dari gambaran di atas, Pengulangan motif hias yang terjadi masa 

pra-Islam ke masa Islam menjadi menarik untuk dikaji karena motif hias pada Masjid 

kuno di Kabupaten Kerinci  kemungkinan mengadopsi motif hias pada kebudayaan 

pra-Islam.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang 

proses akulturasi budaya Pra-Islam dengan budaya Islam di Kabupaten Kerinci. 

Proses ini terlihat dari adanya motif hias yang sama pada tinggalan pra-Islam 

seperti batu silindrik dan bejana perunggu dengan motif hias yang terdapat pada 

Masjid-Masjid kuno di Kabupaten Kerinci. Adapun pertanyaan penelitian yang 

diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk motif hias tinggalan pra-Islam dan masjid-masjid kuno di 

Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh? 

2. Bagaimana perbandingan dan hubungan antara motif hias masjid-masjid kuno 

dengan motif hias pada tinggalan pra-Islam di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai 

Penuh ? 
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3. Bagaimana pengaruh kebudayaan pra-Islam terhadap kebudayaan Islam 

sebagaimana terlihat dari motif hias pada masjid-masjid tertua di Kabupaten 

Kerinci ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui unsur-unsur budaya apa saja 

yang mempengaruhi Masjid kuno Kabupaten Kerinci. Sehingga dapat memudahkan 

peneliti dalam menentukan langkah-langkah yang diambil dapat efektif untuk 

mendapatkan hasil yang optimal. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian 

ini yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bentuk motif hias yang terdapat pada masjid-masjid tertua di 

Kabupaten Kerinci dan motif hias yang terdapat pada tinggalan pra-Islam. 

2. Untuk mengetahui perbandingan antara motif hias yang terdapat pada masjid-

masjid tertua di Kabupaten Kerinci dengan motif hias yang terdapat pada 

tinggalan pra-Islam. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kebudayaan Pra-Islam Pada Masjid kuno dilihat 

berdasarkan bentuk motif hias.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat dalam memberikan 

kontribusi bagi ilmu pengetahuan, terutama arkeologi, baik secara praktis maupun 

akademis. Beberapa manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain: 

1. memberi manfaat bagi beberapa pihak antara lain bagi pihak akademisi dalam 

bidang ilmu arkeologi, peneliti, institusi yang bergerak dalam bidang cagar 

budaya. 

2. Memberi sebuah pemahaman mengenai motif-motif hias pada tinggalan 

arkeologi Masa Islam  dan pra Islam di Kabupaten Kerinci. 

3. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menumbuhkan rasa bangga terhadap 

kebudayaan bangsa dan menimbulkan kembali identitas bangsa pada zaman 

globalisasi sekarang. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian berada pada wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota 

Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Situs yang akan di kaji oleh penulis adalah  Masjid 

Keramat, Desa Koto Tuo, Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau; Masjid Kuno 

Lempur Mudik, Desa Lempur Mudik, Kecematan Gunung Raya; Masjid Pondok 

Tinggi, Desa Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh; situs Batu Silindrik, Desa Pondok, 

Kecematan Bukit Kermang; situs Lolo Gedang, Desa Lolo Gedang, Kecamatan 

Gunung Raya; situs Batu Slindrik Jujun, Desa Jujun, Kecematan Keliling Danau; 

situs Batu Silindrik Kumun, Kecematan Kumun Debay, Kota Sungai Penuh; Benjana 

Perunggu; rumah tradisional dan lumbung-lumbung padi di Kabupaten Kerinci. 
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Objek yang akan dikaji yaitu motif-motif hias yang berada pada Masjid kuno, 

batu Silindrik, Benjana Perunggu, rumah tradisional dan lumbung padi sebagai data 

pendukung, lalu akan dilakukan perbandingan untuk mengetahui adakah persamaan 

atau perbedaan bentuk motif. Sehingga dapat menjawab adakah kesinambungan 

budaya antara Pra-Islam dan Islam di Kabupaten Kerinci dilihat dari bentuk motif 

hiasnya. Penelitian ini dilasanakan pada bulan Januari dan selesai pada bulan 

desember tahun 2019. 

1.6 Penelitian Terdahulu 

Adapun penelitian terdahulu tentang Kesinambungan bentuk motif hias Pra-

Islam pada Masjid tua di Kabupaten Kerinci adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian mengenai Masjid Keramat Pulau Tengah sudah pernah dilakukan oleh 

beberapa peneliti dan instansi pemerintah yaitu balai pelastarian cagar budaya 

Jambi adalah : (1) studi teknis tangga tempat azan Masjid Keramat Koto Tuo, di 

Desa Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Provinsi 

Jambi. (3) laporan penelitian masjid – masjid kuno di Kerinci. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Aryandini Novita dengan judul “ Arsitektur 

Masjid–Masjid Kuno di Kabupaten Kerinci, Wujud Adaptasi Manusia Terhadap 

Lingkungan” di tulis pada Majalah Arkeologi Kalpataru pada tahun 1997. Pada 

penelitian tersebut membahas tentang bentuk arsitektur masjid dan teknologi 
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bahan yang di gunakan untuk usaha mengatasi lingkungan yang rawan gempa 

dan suhu rendah.
9
 

3. Penelitian yang dilakukan oleh M Faisal Alamsyah dengan judul “tinjauan 

Arsitektur Dan Ragam Hias Masjid Agung Pondok Tinggi Kerinci” di tulis 

dalam bentuk skripsi pada tahun 2001. Pada penelitian tersebut membahas 

tentang akulturasi antara budaya Minangkabau dan Kabupaten Kerinci yang di 

tinjau dari bentuk Arsitektur Masjid kuno Kabupaten Kerinci.
10

 

4. Penelitian tentang Masjid kuno juga di teliti oleh Alipuddin dengan judul “ 

Bentuk Ornamen Masjid Keramat Lempur Kerinci “ yang ditulis pada jurnal 

ekspresi seni yaitu jurnal ilmu pengetahuan dan karya seni pada tahun 2017. 

Dalam penelitian tersebut bentuk – bentuk yang terdapat pada Masjid Keramat 

Lempur.
11

 

5. Penelitian tentang Masjid kuno juga di teliti oleh Prof. H. Yundi Firah dan 

Asyhadi Mufsi Sadzali S. S., M.A dengan judul Kajian Seni Islam Arsitektur dan 

Ragam Hias Masjid Kuno di Dataran Tinggi Jambi : Suatu Kajian Arkeologi 

Islam Dalam Upaya Melastarikan dan Mengembangkan Islam Melayu Jambi. Di 

tulis dalam laporan kemajuan penelitian PNBP fakultas skim penelitian unggulan 

fakultas pada tahun 2018.
12
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1.7 Penelitian Relevan 

 Adapun penelitian relevan  sebagai landasan peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian relevan yang digunakan penulis adalah penelitian tentang “Akulturasi 

Budaya Pada Masjid Agung Palembang”, ditulis oleh Alvin Susandi dalam 

bentuk skripsi. Penelitian ini membahas  tentang arsitektur Masjid Agung 

Palembang percampuran antara budaya lokal dan budaya luar. Budaya luar yang 

mempengaruhi Masjid Agung Palembang adalah Cina dan Eropa yang di lihat 

dari komponen – komponen Masjid.
13

 

2. Penelitian  dilakukan oleh Jeksi Dorno yang berjudul “Bentuk dan Makna 

Simbolik Ornamen ukir Pada Interior Masjid Gedhe Yogyakarta” pada tahun 

2015. Penelitian ini ditulis dalam bentuk skripsi Fakultas Bahasa dan  Seni 

Universitas Negeri Yogyakarta. Pada penelitian tersebut membahas tentang 

pengaruh kebudayaan Islam terhadap seni ukir interior Masjid Gedhe Yogyakarta 

dan melakukan interpretasi dengan memaknai simbolik ornament yang terdapat 

pada interior Masjid Gedhe Yogyakarta.
14

 

1.8 Landasan Teori 

Toleransi Islam terhadap tradisi kebudayaan setempat seperti yang selalu 

diperlihatkan wilayah belahan dunia berlaku juga di Indonesia. Sikap Islam tidak 

mendesak kebudayaan Pra-Islam untuk diganti dengan kebudayaan yang baru, 

sebaliknya kebudayaan lama justru dikembankan sesuai dengan Islam. Untuk 
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meyesuaikan toleransi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan pra-Islam maka 

terjadinya proses akulturasi budaya. 

Menurut Agus Sriyanto 2007 kebudayaan yang berciri khas Islam masuk ke 

Nusantara menggunakan pendekatan kompromis yaitu memadukan dan 

mempertemukan antara budaya Islam dan budaya setempat. Pendekatan ini 

kompromis ini juga di terapkan di berbagai benua seperti Afrika, Eropa hingga ke 

asia khususnya di Nusantara.
15

 

Menurut Koentjaraningrat 1990 akulturasi terjadi ketika suatu kebudayaan 

tertentu telah di pengaruhi oleh unsur-unsur dari kebudayaan luar yang demikian 

berbeda sifatnya, sehingga unsur–unsur keudayaan luar tadi lambat laun 

diakomodasikan dan diintegrasikan ke dalam kebudayaan itu sendiri tanpa kehilangan 

identitas kebudayaan itu sendiri.
16

 Seperti telah diuraikan di atas, suatu unsur 

kebudayaan tidak pernah didifusikan secara terpisah, melainkan senantiasa dalam 

suatu gabungan atau kompleks yang terpadu. 

Sejak dahulu manusia bergerak dan bermigrasi, hal tersebut menyebabkan 

pertemuan antara kelompok-kelompok manusia dengan  membawa kebudayaan yang 

berbeda-beda. Akibatnya individu-individu dalam kebudayaan itu di hadapkan 

dengan kebudayaan asing atau kebudayaan baru.
17

 Dari penjelasan tersebut dapat 

diperoleh kesimpulan bahwa akulturasi merupakan sebuah proses sosial dimana dua 
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atau lebih kebudayaan bertemu dan saling memengaruhi satu sama lain tanpa 

menghilangkan identitas satu sama lain 

Penjelasan dalam teori akulturasi ini diharapkan mampu digunakan untuk 

mengungkap serta menginterpretasikan interaksi dan keterkaitan budaya pra-Islam 

dengan budaya Islam yang dilihat dari bentuk motif hias Masjid-Masjid tertua di 

Kerinci.  

1.9 Kerangka Alur Pemikiran 

Pada penelitian ini peneliti menerapkan beberapa konsep–konsep 

pemikiran sebagai langkah untuk melakukan penelitian. Pada konsep ini peneliti 

menjabarkan di alur pemikiran pada bagan yaitu sebagai berikut : 

 
Bagan 1. Bagan Alur Pemikiran 

Sumber. Penulis. 2019 
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1.10 Metode Penelitian 

Tahap pertama yaitu pengumpulan data dilakukan studi kepustakaan dan studi 

lapangan. Studi kepustakaan dengan mencari literatur-literatur berupa buku-buku dan 

artikek yang berhubungan dengan Masjid-Masjid kuno di Kerinci, tinggalan batu 

Slindrik, Perunggu dan literatur yang berhubungan dengan rumah tradisional dan 

lumbung-lumbung padi di Kabupaten Kerinci. Serta mencari literatur yang sekiranya 

masih berhubungan dengan penelitian ini agar dapat membantu dalam penelitian ini. 

Kajian kepustakaan tersebut sekaligus pula merupakan sumber kaji banding dalam 

tahap selanjutnya. Sedangkan studi lapangan (pengamatan langsung) dengan cara 

melakukan pengamatan dan perekaman terinci pada komponen-komponen bangunan 

Masjid dan tinggalan Pra-Islam. 

Agar dapat memberikan gamabaran yang lebih jelas tentang kesinambungan 

motif hias Pra-Islam pada Masjid tua di Kerinci, maka langkah-langkah yang akan 

dilakukan adalah mengamati secara langsung motif-motif hias yang ada pada setiap 

Masjid-Masjid tertua di Kerinci dan motif-motif yang terdapat pada tinggalan pra-

Islam Kerinci. Selain itu penulis juga mencoba menggunakan motif-motif yang 

terdapat rumah tradisional dan lumbung padi sebagai data pembanding. 

 1.10.2 Pengolahan Data 

Pada tahap studi lapangan ini juga dilakukan pendeskripsian objek 

peneltian secara verbal atau tertulis dan pictorial atau gambar. Hal utama 

yang dilakukan adalah mendeskripsikan bangunan-bangunan Masjid, batu 

Silindrik, Benjana Perunggu dan rumah tradisional serta lumbung-lumbung 
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padi. Pada tahap ini penulis juga mendeskripsikan motif-motif yang yang 

terkadung di dalamnya. Sedangkan deskripsi pictorial meliputi 

penggambilan foto dengan memakai kamera Canon Tipe 1200 D dan 

penggambaran dua dimensi (ilustrasi gambar) ikut disertakan. 

Pendeskripsian secara verbal dan pictorial pada penelitian ini menjadi sangat 

penting dan saling melangkapi. Pendeskripsian verbal dapat diperiksa 

kembali dengan memasukan hasil foto begitu pula sebaliknya. 

Pada tahap pengolahan data juga, penulis melakukan klasifikasi 

dengan cara mengelompokkan jenis-jenis komponen bentuk motif hias. 

Kemudian akan dilakukan tabulasi pada motif hiasnya serta pemberian 

kodefikasi. 

 1.10.3 Analisis Data 

Pada tahap analisis data penulis menggunakan analisis komparasi 

yaitu membandikan antara motif yang berada pada Masjid kuno dengan 

motif hias yang terdapat pada tinggalan Pra-Islam di Kerinci. untuk 

melakukan perbandingan ini, maka aspek-aspek yang dilihat oleh penulis 

adalah persamaan bentuk motif hias. Perbandingan ini juga dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh budaya mana saja terdapat pada bangunan Masjid 

kuno Kabupaten Kerinci dan bentuk motif hiasnya. 

 

 1.10.4 Interpretasi 
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Pada tahap Interpretasi ini dilakukan agar penelusuran terhadap 

bukti–bukti sehingga dapat di ketahui gagasan atau ide yang melatar 

belakangi sesuatu. Pada tahap ini peneliti akan menginterpretasikan 

bagaimana pengaruh kebudayaan Pra-Islam terhadap Islam di tinjau dari 

bentuk motif hiasnya. Sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas 

terhadap kesinambungan budaya di daerah Kabaupten Kerinci.  


