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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pulau Sumatra merupakan salah satu pulau di Indonesia yang memiliki beragam 

jenis tinggalan arkeologi. Tinggalan-tinggalan tersebut menyimpan sejarah 

kebudayaan masyarakat di masa lalu. Salah satu jenis tinggalan arkeologi yang 

terdapat di Pulau Sumatera adalah tinggalan megalitik. Tinggalan megalitik di 

Sumatra umumnya tersebar disepanjang dataran tinggi yang merupakan bagian dari 

pegunungan Bukit Barisan. Prasetyo (2013) menyebutkan bahwa pusat-pusat budaya 

megalitik Sumatra dapat dijumpai di dataran tinggi Jambi, Sumatera Utara, Nias, 

Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan dan Lampung. Di wilayah Aceh, Riau 

dan Bangka Belitung tidak ditemukan adanya sebaran megalitik
1
. 

Situs-situs megalitik di Dataran Tinggi Provinsi Jambi tersebar disekitar 

Kabupaten Merangin dan Kabupaten Kerinci.  Jarak antar satu situs dengan situs lain 

relatif saling berjauhan apabila dibandingkan dengan kompleks situs megalitik lain di 

Pulau Sumatra. Situs-situs megalitik ini diindikasikan sebagai media pemujaan roh 

nenek moyang maupun tanda status sosial bagi suatu komunitas. Area di sekitar 

tinggalan megalitik diduga merupakan lokasi permukiman masyarakat 

pendukungnya. Hal ini dapat diketahui berdasarkan berbagai penelitian terdahulu 

                                                             
1 Bagyo Prasetyo, ‗Persebaran Dan Bentuk Bentuk Megalitik Indonesia: Sebuah Pendekatan 

Kawasan‘, Kalpataru, No.22, Vol.2 (2013). Hlm 61–122. 
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yang telah membuktikan bahwa area di sekitar tinggalan megalitik merupakan tempat 

hunian.  

Dominik Bonatz (2006) melakukan penelitian di situs megalitik Pondok, 

Kabupaten Kerinci. Ia menemukan sisa lubang tiang rumah berjumlah 26 dengan 

ukuran panjang 15,50m x lebar 9,90m. Ditemukan pula bagian tangga dengan 

panjang 3,10m x lebar 3,30m. Diperkirakan rumah tersebut berbentuk panggung dan 

tepat berada di sebelah megalitik
 2

. Temuan berupa lubang bekas tiang rumah tersebut 

membuktikan bahwa komunitas pendukung budaya megalitik bertempat tinggal di 

rumah panggung yang berdekatan dengan situs megalitik (batu silindrik). 

  

 

Sumber: Bonatz (2012)  Sumber: Bonatz (2012) 

 

                                                             
2 Dominik Bonatz, A Highland Perspective on the Archaeology and Settlement History of Sumatra 

(Archipel, 2012), LXXXIV, Hlm. 60. 

Gambar 1. 1 Posisi bekas lubang tiang 

rumah Pondok 
Gambar 1. 2 . Kontruksi rumah panggung di 

sebelah megalit pondok 



3 

 

   

 

Selain situs megalitik Pondok, petunjuk adanya hunian berupa rumah panggung 

juga ditemukan di Situs Batu Patah Muak. Penelitian yang di lakukan Budisantosa 

(2015) ini menemukan tinggalan berupa batu sendi. Batu sendi merupakan batu-batu 

besar yang dipergunakan untuk alas tiang rumah. Batu sendi tersebut berjumlah 9 

buah dan terletak sekitar 35 m di arah tenggara dari tinggalan megalitik. Tata letak 

batu sendi membentuk pola persegi panjang berukuran 15,70 m x 12,13 m. Jejak kayu 

berprofil persegi empat masih terlihat pada salah satu batu sendi dalam bentuk rona 

bulat yang lebih terang dibanding permukaan batu di sekitarnya
3
. Dengan demikian, 

temuan batu sendi tersebut semakin memperkuat bagaimana bentuk rumah hunian 

masyarakat pendukung budaya megalitik di dataran tinggi Jambi. 

Setiap permukiman masa lalu selalu ditandai dengan tinggalan bendawi berupa 

bangunan. Bangunan ini sebagai penyusun permukiman yang telah disesuaikan 

dengan sistem budaya yang berlaku dalam masyarakatnya. Dalam masyarakat 

prasejarah yang telah mengenal bercocok tanam dan hidup menetap, permukimannya 

seringkali ditandai dengan perkampungan tradisional dengan tinggalan berupa 

megalit. Pada masa berikutnya khususnya masa sejarah ketika sudah dikenal sistem 

kerajaan, permukiman mulai ditandai dengan tempat ibadah; candi dan masjid, 

struktur bangunan;pagar dan gapura, benteng, maupun pagar keliling yang 

difungsikan sebagai pembatas
4
. Bangunan penyusun permukiman ini akan selalu 

                                                             
3 Tri Marhaeni S. Budisantosa, ‗Pola Permukiman Komunitas Budaya Megalitik Di Desa Muak, 

Dataran Tinggi Jambi S‘, SBA, Vol.18,No.1 (2015), Hlm 77–94. 
4 Erni Erawati, ‗Tata Ruang Permukiman Tradisioanl To Kajang Di Kabupaten Bulukumba Provinsi 

Sulewesi Selatan: Kajian Sistem Sosial Dan Nilai Budaya‘ (Universitas Gadjah Mada, 2016), Hlm. 3. 
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mengalami perkembangan dari masa ke masa sesuai dengan kebutuhan 

masyarakatnya. 

Rangkaian penelitian yang dilakukan oleh Dominik Bonatz (2002-2009) di 

Dataran Tinggi Jambi setidaknya telah mengungkapkan bagaimana perkembangan 

permukiman di daerah tersebut. Perkembangan awal permukiman masyarakat 

Dataran Tinggi Jambi ditandai dengan munculnya tradisi penggunaan alat batu (litik) 

dan pembuatan gerabah. Perkembangan selanjutnya ditandai dengan munculnya 

tinggalan megalitik dan kubur tempayan yang menjadi bagian dari permukiman. 

Setelah itu, permukiman mengalami peningkatan jumlah secara teritorial dimulai dari 

akhir abad ke-10 M hingga abad ke-14 M. Selanjutnya pada akhir abad ke-17 M 

hingga ke-18 M permukiman berkembang begitu pesat ketika pengaruh Islam dari 

Kesultanan Jambi masuk ke dataran tinggi Jambi
5
. Masuknya pengaruh islam di 

Dataran Tinggi Jambi membuat unsur permukiman mengalami perkembangan yaitu 

munculnya masjid, makam ninek dan tabuh larangan. 

Sisa-sisa permukiman berupa hunian kuno di Dataran Tinggi Jambi dapat 

ditemukan di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Kerinci yaitu rumah tradisional 

yang berbentuk panggung, berdinding kayu serta tiang yang besar. Rumah tradisional 

di Merangin dapat ditemukan di desa Rantau Panjang, Kecamatan Tabir. Diketahui 

bahwa pola sebaran rumah tuo ini terletak di pinggir sungai dan orientasinya 

menghadap ke arah utara karena pada zaman dulu musuh selalu datang dari arah 

                                                             
5  Dominik Bonatz, Op.cit, Hlm 42–74. 
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utara, sehingga masyarakat mudah mengetahui musuh itu datang kapan saja. 

Pemilihan lokasi dalam membangun rumah di merangin harus memperhatikan 

beberapa pantangan yaitu pertama, bangunan tidak boleh menghadap ke lereng bukit 

karena dipercayai akan mudah mendapat musibah kematian. Kedua, juga tidak boleh 

membangun rumah di hulu sungai karena dipercayai akan mudah mendapat 

penyakit
6
. 

 Rumah tradisional Merangin tersusun dalam beberapa deretan yang memanjang 

secara terpisah, jarak antara rumah satu dengan lainnya kira-kira dua meter dan 

terdapat lumbung dibelakang rumah. Hal ini berbeda dengan Rumah tradisional di 

Kabupaten Kerinci yang tersusun secara menyambung dan berlarik kesamping tanpa 

adanya jarak antar bangunan
7
. Begitu juga dengan sistem dalam membangun rumah, 

di Kerinci juga memiliki pantangan berbeda dengan daerah Merangin. Dengan 

demikian, perbedaan tersebut menjadi ciri khas masing-masing permukiman 

Merangin dan Kerinci. Teknologi yang digunakan secara umum masih memiliki 

kesamaan dengan konsep arsitektur Austronesia, yaitu rumah berbentuk persegi, 

memanjang kesamping atau kebelakang, berbentuk panggung dan berbahan 

kayu/bambu.  

                                                             
6 Balai Litbang Perumahan WIlayah I Medan, Eksplorasi Arsitektur Sumatera Edisi : Rumah Tuo 

Jambi, ed. by cut Nuarini (Medan: Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman, 2017). 
7 Djafar dan  Anas Madjid, Arsitektur Tradisional Daerah Jambi, ed. by Rifai Abu (Jakarta: 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan proyek Inventarisasi dan dokumentasi Kebudayaan Daerah, 

1986)  
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Selain rumah panggung yang berlarik dan menyambung, di Kabupaten Kerinci 

juga masih terdapat lumbung padi, tempat peribadatan (Masjid Kuno), tabuh 

larangan, dan makam ninek sebagai unsur penyusun permukiman tradisional. Sisa-

sisa bangunan yang masih bertahan sampai sekarang disebut sebagai bangunan 

tradisional atau keberlanjutan dari permukiman nenek moyang sebelumnya. Kata 

tradisional mengacu pada suatu kebiasaan atau cara pikir dalam masyarakat yang 

diturunkan dari generasi ke generasi, baik secara lisan maupun melalui dokumen
8
. 

Prosedur turun-temurun ini bukan bearti tidak merubah bentuk aslinya, namun 

mengalami sedikit perubahan bentuk dengan waktu yang cukup lama sehingga tidak 

menghilangkan bentuk aslinya. Dengan demikian, bangunan tradisional maupun 

permukiman tradisional dapat dipahami sebagai sesuatu yang dibangun oleh 

masyarakat dengan cara yang sama oleh beberapa generasi ke generasi (Turun- 

temurun). 

Terdapat banyak Desa di Kabupaten Kerinci yang masih terdapat sisa-sisa 

permukiman tradisional, namun sudah banyak yang mengalami perubahan sehingga 

sulit untuk ditemukan keasliannya. Salah satu desa di Kabupaten Kerinci yang masih 

memiliki permukiman tradisional adalah Desa Lekuk 50 Tumbi Lempur. Desa ini 

merupakan pemekaran dari pemerintahan Rencong Telang yang berpusat di Pulau 

Sangkar, sebuah dusun yang berada di kawasan Kerinci bagian Hilir. Hal ini 

berkaitan dengan sistem pemerintahan Kerinci pada masa lalu. Pemerintahan Kerinci 

                                                             
8 Allen G. Noble, Traditional Buildings: A Global Survey of Structural Forms and Cultural Functions, 

I.B. Tauris (London-New york, 2007), Hlm. 1 
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dulu dikenal dengan pemeritahan Depati IV yaitu: Depati Atur Bumi, Depati Biang 

Sari, Depati Rencong Telang dan Depati Muara Langkap Tanjung Sekiau
9
. 

Setiap permukiman masa lalu tidak terlepas dari adanya hirarki ruang, sehingga 

penataan ruang permukiman tradisional selalu berkaitan dengan pengaturan ruang 

sakral dan profan. Pada masyarakat tradisional berkembang keyakinan bahwa ada 

suatu ruang tertentu yang memiliki kekuatan dan dianggap penting, sebaliknya ruang 

lainnya tidak memiliki kekuatan tertentu dan dianggap biasa saja
10

.  Sehingga dari 

adanya keyakinan mengenai ruang ini maka terbentuklah sebuah hirarki ruang yang 

sesuai dengan sistim budaya masyarakat pendukungnya. 

Dalam perkembangan ilmu arkeologi, kajian mengenai tinggalan masa lalu 

tidak selalu difokuskan pada aspek bentuk (formal) dan waktu (temporal), namun 

juga memperhatikan adanya aspek ruang (space) yang menjadi tempat manusia 

melakukan aktivitas. Desa Lekuk 50 Tumbi Lempur merupakan sebuah ruang 

geografis yang memiliki sisa permukiman masa lalu yang tersusun dari beberapa 

struktur-struktur yang diduga saling berhubungan keruangannya. Struktur tersebut 

diduga kuat masih dalam posisi in situ sehingga ini menjadi alasan pemilihan situs 

Lekuk 50 Tumbi Lempur menjadi lokasi peneiltian. Alasan lain dipilihnya topik ini 

adalah minimnya penelitian yang khusus mengkaji pola permukiman tradisional di 

Kerinci Khususnya Kecamatan Gunung Raya. 

                                                             
9 Aulia Tasman, M enelusuri Jejak Kerajaan Melayu Jambi Dan Perkembangannya (Jambi: GP Press 

Grup, 2016). 
10 Erni Erawati, Op.cit,  Hlm. 2. 
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Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

permukiman tradisional di salah satu desa di Kabupaten Kerinci yaitu Lekuk 50 

Tumbi Lempur.  Judul yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah “Pola 

Permukiman Tradisional Masyarakat Lekuk 50 Tumbi Lempur Kabupaten 

Kerinci”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Penelitian di Dataran Tinggi Jambi, terutama Kabupaten Kerinci banyak 

menarik perhatian para peneliti dari luar dan dalam Indonesia sendiri. Penelitian-

penelitian tersebut setidaknya telah mengungkapkan budaya yang pernah berkembang 

di Kabupaten Kerinci. Tinggalan arkeologi yang menjadi komponen utama 

permukiman di Kabupaten Kerinci adalah rumah larik. Secara umum rumah 

tradisional masyarakat Kerinci hampir memiliki kesamaan di setiap desanya yaitu 

rumah panggung yang berlarik. Namun belum semua desa di Kerinci pernah 

diakukan penelitian untuk mengatahui pola permukimannya apakah memiliki 

kesamaan atau justru berbeda setiap desa. Oleh karena itu untuk melihat pola 

permukiman dan faktor pembentuknya pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini 

antara lain: 

1. Bagaimana komponen penyusun dan struktur keruangan permukiman 

tradisioal masyarakat Lekuk 50 Tumbi Lempur? 

2. Bagaimana pola permukiman tradisional masyarakat Lekuk 50 Tumbi 

Lempur? 
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3. Faktor apa saja yang mempengaruhi pola permukiman tradisional masyarakat 

Lekuk 50 Tumbi Lempur? 

1.3 Ruang Lingkup penelitian 

Ruang lingkup (batasan) penelitian ini adalah membahas pola permukiman 

arkeologi (archaeological settlement pattern) serta faktor pendukung permukiman 

tersebut secara semi-makro. Batasan wilayah kajiannya adalah permukiman 

tradisional di Wilayah Lekuk 50 Tumbi Lempur, yang sekarang sudah terpecah 

menjadi 5 desa. Secara khusus penelitian ini tertuju pada situs arkeologi yang berada 

di Desa Lempur Mudik dan Lempur Tengah, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten 

Kerinci, Provinsi Jambi. Dua Desa tersebut merupakan tempat permukiman awal di 

Lempur. Dalam penelitian ini permukiman di bagi menjadi dua sektor yaitu Sektor 

Hilir (Lempur Tengah) dan Mudik (Lempur Mudik). Objek penelitiannya adalah 

bangunan religi, bangunan tempat tinggal (rumah tradisional), lumbung padi, makam 

ninek, lahan pertanian, plak, dan lingkungan. 

1.4 Tujuan dan Manfaat penelitian 

Menurut Lewis R. Binford (1968), ilmu arkeologi memiliki 3 tujuan yaitu: 1) 

Merekontruksi sejarah kebudayaan, 2) Merekontruksi cara-cara hidup masyarakat 

masa lampau serta, 3) Merekontruksi proses perubahan suatu budaya
11

. Tujuan 

arkeologi yang di paparkan oleh Binford tersebut menjadi acuan dalam penelitian ini. 

                                                             
11 Lewis R Binford, ‗Archaeological Perspectives‘ (USA, 1968), Hlm. 155–86; Lewis R Binford and 

Sally R. Binford, ‗New Perspective in Archaeology‘ (Chicago: Aldine Publisher Company, 1968), 

Hlm. 8–16. 
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Adapun tujuan yang dimaksudkan adalah merekontruksi sejarah kebudayaan 

masyarakat masa lalu dan merekontrksi cara-cara hidup masyarakat melalui tinggalan 

arkeologi yang berada di Desa Lekuk 50 Tumbi Lempur. 

Untuk mencapai tujuan yang disampaikan oleh Binford tersebut maka 

diperlukan tujuan khusus dalam penelitian ini. Dari permasalahan yang telah 

dirumuskan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui komponen penyususn permukiman tradisonal di Wilayah Lekuk 50 

Tumbi Lempur dan struktur keruangan. 

2. Mengetahui pola permukiman tradisional masyarakat Lekuk 50 Tumbi Lempur. 

3. Mengetahui faktor yang mempengaruhi permukiman Tradisional Lekuk 50 

Tumbi Lempur. 

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis 

dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat serta menambah 

wawasan, pengetahuan bagi civitas akademika khususnya dan bagi masyarakat 

umumnya. Tinggalan arkeologi sebagai objek dalam penelitian ini diharapkan bisa 

menjadi referensi untuk penelitian lanjutan di Kabupaten Kerinci, khususnya daerah 

Lempur.  

Manfaat praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk masyarakat 

luas dan khususnya masyarakat Lempur sehingga dapat mengetahui sejarah 

permukiman daerahnya sendiri. Selain itu, hasil penelitian ini harapannya dapat 
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menyadarkan masyarakat setempat untuk berperan serta dalam melestarikan warisan 

leluhurnya. 

1.5 Penelitian Terdahulu 

Permukiman merupakan sebuah sistem yang menjadi produk dari interaksi antar 

beberapa variabel, antara lain lingkungan alam, teknologi, dan kehidupan sosial. 

Interaksi ini secara tidak langsung dapat membentuk pola permukiman. Dengan 

demikian pola-pola yang terbentuk tersebut dapat merefleksikan aspek-aspek budaya 

manusia, lingkungan alam dan gejala-gejala geografisnya
12

. Hal yang juga perlu 

dilakukan di dalam studi permukiman adalah melihat faktor yang membentuk pola 

permukiman tersebut.  

Di Indonesia sendiri kajian terhadap pusat-pusat permukiman pada akhir abad ke-

20 M telah di lakukan oleh beberapa ahli di antaranya; Hasan M. Ambary (1980) 

mengenai Kota Banten Lama, Soejatmi Satari (1980) mengenai Kota Trowulan, 

Nurhadi (1983) tentang permukiman Giri, Sonny Wibisono (1984) tentang 

permukiman di Pulau Selayar, Mundarjito (1993) tentang persebaran situs hindu-

buddha Yogyakarta, Iwan Sumantri (1996) tentang pola permukiman gua-gua 

prasejarah di Sulewesi Selatan
13

.  

Penelitian Permukiman di Dataran tinggi Jambi pernah dilakukan oleh Dominik 

Bonatz (2002-2008), ia membagi tahapan perkembangan permukiman yang ada di 

                                                             
12 Anonim, Metode Arkeologi (Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, 1999). Hlm. 177 
13 Syahruddin Mansyur, ‗Studi Keruangan Dalam Arkeologi: Prospek Penelitiannya Di Maluku Dan 

Maluku Utara‘, Kapata Arkeologi, Vol. 2.No. 2, Juli (2006), Hlm. 106–25. 
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datran tinggi Jambi yaitu pertama kemunculan permukiman di Dataran Tinggi Jambi 

ditandai dengan temuan industri-industri alat batu dan pembuatan gerabah sejak 

millenium ke-2 SM di Situs Bukit Arat, Kedua kemunculan megalitik dan kubur 

tempayan yang menjadi bagian dari permukiman, ketiga peningkatan jumlah 

permukiman secara territorial dimulai dari akhir abad ke-10 M hingga abad ke-14 M 

dan Berikutnya terjadi sekitar akhir abad ke-17 M hingga ke-18 M ketika pengaruh 

Islam dari Kesultanan Jambi, sehingga adanya masjid keramat dan tabuh larangan 

menjadi elemen permukiman
14

.  

M. Sanjiva Refi Hasibuan (2010) dalam skripsinya dengan judul: Karakteristik 

dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Lanskap Budaya Rumah Larik Limo Luhah di 

Kota Sungai Penuh, Kerinci, Provinsi Jambi. Serta tesisnya (2014) dengan judul: 

Penilaian lanskap budaya rumah larik di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi
15

. Dalam 

jurnal lanskap Indonesia Vol 6. No.2   Sanjiva Refi Hasibuan Dkk (2014) dengan 

judul ―Karakter lanskap budaya rumah larik di Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. 

Lokasi penelitiannya terdiri atas 3 lanskap budaya yaitu Rumah Larik Enam Luhah, 

Rumah Larik Pondok Tinggi, dan Rumah Larik Dusun Baru. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa karakter lanskap rumah larik Sungai Penuh adalah tipe karakter 

lanskap permukiman tradisional yang berbasis pada pertanian dan sumberdaya alam 

lokal. Area karakter lanskapnya adalah permukiman rumah larik yang mengelompok 

                                                             
14 Dominik Bonatz, Op.cit, Hlm. 36–81. 
15 M. Sanjiva Refi Hasibuan, ‗Karakteristik Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Lanskap Budaya 

Rumah Larik Limo Luhah Di Kota Sungai Penuh, Kerinci, Provinsi Jambi‘ (Institiut Pertanian Bogor, 

2010); M. Sanjiva Refi Hasibuan, ‗Penilaian Lanskap Budaya Rumah Larik Di Kota Sungai Penuh 

Provinsi Jambi‘ (Institut Pertanian Bogor, 2014). 
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dan memiliki pola sejajar memanjang serta dekat dengan sumber air. Elemen-elemen 

penyususn lanskap berupa rumah larik, masjid, sungai, bilik padi, tabuh larangan, dan 

makam nenek moyang16.   

Hafiful Hadi Sunlienysar (2018) dalam tesisnya yang berjudul ―Lanskap 

Budaya Masyarakat Kerinci di Pusat Wilayah Adat Tanah Sekudung, Dataran Tinggi 

Jambi‖ ia membahas mengenai faktor pemilihan lokasi hunian dan peran menhir di 

pusat wilayah adat Tanah Sekudung, Lembah Kerinci, Dataran Tinggi Jambi. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa dusun/ permukiman berada diantara sungai dan 

perbukitan/gunung, didirikan di atas lahan yang lebih tinggi dan dikelilingi oleh 

persawahan. Sementara itu, menhir-menhir ditempatkan di sisi dusun terutama di 

sebelah Barat Laut dan Tenggara, dan sebagian besar ditempatkan di area lahan 

persawahan. Hal tersebut disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor magis-religius dan 

sosial
17

. 

Selain itu, penelitian mengenai rumah tradisional Kerinci (Rumah Larik) pernah 

dilakukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1986) ―Arsitektur 

Tradisional Daerah Jambi‖ guna menginventaris dan mendokumentasikan 

kebudayaan daerah. Bangunan yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah rumah 

larik yang berada di Pondok Tinggi.  Dalam penelitian tersebut di bahas secara rinci 

                                                             
16 Hasibuan, M. Sanjiva Refi hasibuan, Nurhayati dan kaswanto. ―Karakter lanskap budaya rumah larik 

di Kota Sungai Penuh, Provinsi jambi‖ (Jurnal Lanskap Indonesia, Vol 6, no 2. 2014), Hlm. 13-20. 
17 Hafiful Hadi Sunliensyar, ‗Lanskap Budaya Masyarakat Kerinci Di Pusat Wilayah Tanah Sekudung‘ 

(Universitas Gadjah Mada, 2018). 
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mengenai tipologi, kontruksi bangunan, ragam hias, proses pembangunan serta nilai-

nilai budaya yang terkandung dalam arsitektur rumah tradisional Kerinci tersebut
18

. 

Penelitian di daerah Lekuk 50 Tumbi Lempur, Kecamatan Gunung Raya hanya 

sedikit yang telah dilakukan. Penelitian tersebut umumnya terfokus hanya pada situs 

megalitik dan bangunan masjid kuno. Selain itu sebatas dokumentasi berupa fotografi 

mengenai arsitektur tradisionalnya.  Penelitian mengenai arsitektural masjid kuno 

Lempur di mulai dari awal tahun 1994 oleh Suaka peninggalan Sejarah dan Purbakala 

Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu (SPSP) yang telah berhasil menginventaris 

sejumlah situs megalitik dan benda-benda yang bernilai arkeologi masa Islam yaitu 

masjid kuno. Pada pertengahan tahun 1994 Uka Tjandarasasmita dan Mujib yang 

tergabung dalam tim peneliti terpadu sejarah melayu mengadakan penelitian dan 

berhasil mendata temuan arkeologis berupa nisan-nisan kubur, masjid-masjid kuna, 

bedug dan naskah
19

. 

Pada tahun 1996 Mujib kembali melakukan penelitian mengenai tinggalan 

masjid-masjid kuno di Kerinci yaitu masjid kuno Pondok Tinggi, masjid kuno 

Tanjung Pauh Hilir, masjid kuno Tanjung Pauh Mudik, masjid keramat Pulau 

Tengah, masjid nurul iman Lolo Hilir, masjid Tamiang Hilir, masjid Lempur Tengah 

                                                             
18 Djafar dan Anas Madjid, 'Arsitektur Tradisional Daerah Jambi', ed. by Rifai Abu (Jakarta: 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :Proyek Inventarisasi dan dokumentasi Kebudayaan Daerah, 

1986)  
19 Tjandrasasmitha dan mujib, Penelitia Arkeologi Islam Jambi, (Jambi 1994). 
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dan masjid Lempur Mudik. Penelitian yang dilakukan menghasilkan bentuk hiasan 

masjid, atribut-atribut penyusun bangunan, tatak letak dan kemiringan lahan
20

. 

Penelitian bangunan Masjid kuno Lempur Mudik juga dilakukan oleh Alipuddin 

dan Yulimarni (2010) berjudul ―Ornamen masjid keramat Lempur Kerinci‖. 

Penelitiannya lebih membahas mengenai ornamen yang terdapat pada masjid Lempur 

Mudik. Hasilnya menunjukkan bahwa kehadiran dekorasi tidak bisa terlepas dari 

tradisi dan kondisi sosial masyarakat pendukungnya.  Ornamennya banyak berasal 

dari alam dan di buat oleh banyak orang (gotong royong) yang memiliki kemampuan 

berbeda-beda
21

. 

Penelitian di Masjid Lempur Mudik dan Lempur Tengah juga dilakukan oleh 

Asyhadi Mufsi Sadzali danYundi Fitrah (2018), dengan judul ―Kajian seni Islam 

arsitektur dan ragam hias mesjid kuno di Dataran Tinggi Jambi: suatu kajian 

arkeologi islam dalam upaya melestarikan dan mengembangkan islam melayu 

Jambi‖. Penelitian ini lebih menitik beratkan ke arsitektur, ragam hias dan tata ruang 

pada bangunan masjid di Dataran Tinggi Jambi
22

. 

Penelitian arkeologis mengenai permukiman tradisional masyarakat Lekuk 50 

Tumbi Lempur yang lebih menenkankan pada keruangan belum pernah dilakukan 

                                                             
20 Mujib and Aryandinii Novita, Laporan Penelitian Masji-Masjid Kuna Di Kerinci, (Balai Arkeologi 

Palembang 1996). 
21 Alipuddin dan yulimarni, ‗Ornamen Masjid Keramat Di Lempur Tengah Kerinci Jambi‘ (Institut 

Seni Indonesi Padang Panjang, 2015). 
22 Yundi Fitrah dan Asyhadi Mufsi Sadzali, ‗Titian: Jurnal Ilmu Humaniora Arsitektur Mesjid Kuno 

Dataran Tinggi Jambi: Suatu Kajian Arkeologi Islam Dalam Upaya Melestarikan Kebudayaan Melayu 

Jambi‘, (Titian:Jurnal Ilmu Humaniora, Vol.2. No.2 ,2018), Hlm. 323–40.  
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oleh para peneliti. Kajian Arkeologi juga sangat sedikit dilakukan di daerah Lempur 

sebab data yang diperoleh sangat terbatas, misalkan pada bangunan tradisional seperti 

rumah larik dan lumbung sudah banyak yang tidak utuh bentuk aslinya karena sudah 

banyak dimodifikasi dan dihancurkan guna membangun rumah baru yang permanen 

dari beton. 

Penelitian yang menggunakan pendekatan sama dengan penelitian ini adalah 

penelitian yang di lakukan oleh Tri Marhaeni Budisantoso (2015) mengenai pola 

permukiman komunitas budaya megalitik di Situs Muak dengan skala semi- mikro. 

Objek penelitiannya adalah batu megalitik dan kubur tempayan serta sisa-sisa hunian 

di Desa Muak, Kecamatan Kerman Jati, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. 

Peneltian yang dilakukan tersebut bertujuan untuk melihat bagaimana hubungan 

keruangan antara situs megalitik, situs hunian, dan kubur tempayan di Desa Muak 

serta hubungannya dengan lingkungan alam yang ada di Muak, Kabupaten Kerinci. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitin ini yaitu pendekatan Arkeologi 

Keruangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinggalan megalitik berada di 

tengah hunian, yaitu berada di punggung bukit dan lembah, sedangkan kubur 

tempayan berada di luar hunian dengan keletakan mengelilingi megalit/hunian
23

. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah 

penggunanaan pendekatan arkeologi keruangan. Perbedaannya terletak pada situs 

yang diteliti dan komponen dalam penelitian tersebut.  

                                                             
23 Tri Marhaeni Budisantosa, Op.cit,  Hlm. 77-94. 
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Penelitian dengan pendekatan keruangan yang di kemukan oleh Clarke (1977) 

pernah juga dilakukan oleh Yosua Adrian Pasaribu (2010) dengan judul ―Penempatan 

benda-benda megalitik pada situs Tugu Gede Cengkuk, Sukabumi, Jawa Barat: 

Sebuah kajian keruangan skala semi-mikro‖. Penelitian tersebut membahas hubungan 

hubungan antara sektor-sektor dengan ruang-ruang sumber daya di Situs Tugu Gede 

Cengkuk. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan desain deskriptif. 

Hasil dari penelitiannya menafsirkan bahwa penempatan benda-benda megalitik pada 

situs Tugu Gede Cengkuk mencerminkan religi tradisi megalitik, yang didasari oleh 

pertimbangan- pertimbangan teknis, antara lain kedekatan dengan sumber air, 

kedekatan dengan sumber batuan, serta topografi situs
24

. Kemudian yang 

membedakannya dengan penelitian ini adalah lokal genius masyarakat Kerinci yang 

dibentuk secara turun temurun dan diaplikasikan oleh pendukung kebudayaan Kerinci 

yang ditulis dalam surat incung dan dituturkan secara turun temurun. 

Penelitian permukiman menggunakan pendekatan keruangan juga pernah 

dilakukan oleh I Made Agus Julianto, I Wayan Sriwijaya dan Zuraidah (2017) dengan 

judul ―Tata Ruang Permukiman pada Masyarakat Bena Suatu Kajian Arkeologi 

Keruangan‖. Metode penelitian ini bersifat kualitatif yaitu mendeskripsikan dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah. Hasil dari 

penelitiannya menunjukkan bahwa Permukiman Bena terbagi ke dalam dua periode. 

Periode awal Permukiman masyarakat Bena termasuk dalam tipe linier. Periode akhir 

                                                             
24 Yosua Adrian Pasaribu, ‗Penempatan Benda-Benda Megalitik Pada Situs Tugu Gede Cengkuk, 

Sukabumi, Jawa Barat: Sebuah Kajian Keruangan Skala Semi-Mikro', (Universitas Indonesia, 2010)  
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menunjukan bahwa Permukiman Bena termasuk dalam tipe memusat. Kisanata 

sebagai ruang tengah permukiman menjadi pusat orientasi dalam penataan ruang di 

permukiman masyarakat Bena, baik bersifat sakral maupun profan. Masyarakat Bena 

dalam menata ruang permukiman selalu berlandaskan pada konsep kosmologis dan 

ideologi yang mengacu kepada kepercayaan lokal, serta sumberdaya lingkungan 

sebagai pertimbangan dalam memilih lokasi permukiman dan sosial masyarakatnya
25

. 

Kristanti Wisnu Aji Wardani (2010) dalam skripsinya berjudul ―Kajian struktur 

keruangan dan lingkungan situs Muarajambi‖ membahas mengenai struktur 

keruangan dan lingkungan Situs Muarajambi dengan menggunakan analisis lanskap 

dan analisis distribusi data arkeologis. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

terdapat delapan kelompok ruang di Situs Muarajambi dengan hirarki yang berbeda. 

Manusia pendukung Situs Muarajambi telah menata ruang mereka dengan melakukan 

pemusatan kegiatan di ruang-ruang tertentu dengan menyediakan daerah-daerah 

pendukung. Penelitian ini jugat menyimpulkan bahwa lansekap di Situs Muarajambi 

merupakan hasil interaksi antara manusia pendukung situs dengan lingkungan 

sekitarnya
26

. Penelitian yang dilakukan Kristianti di Situs Muara Jambi memiliki 

persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan ini yaitu menggunakan analisis 

struktur keruangan untuk melihat hirarki ruang pada sebuah situs. 

                                                             
25 I Made Agus Julianto, I Wayan Srijaya, and Zuraidah, ‗Tata Ruang Permukiman Pada Masyarakat 

Bena Suatu Kajian Arkeologi Keruangan‘, (Jurnal Humanis, Fakultas Ilmu Budaya Unud, Vol.18, 

2017), Hlm. 71–78. 
26 Kristanti Wisnu Wardani, Kajian Struktur Keruangan Dan Lingkungan Situs Muarajambi 

(Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2010). 
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1.6 Landasan Teori 

Kajian arkeologis mengenai permukiman pertama kali dilakukan oleh Gordon 

R. Willey (1953) di lembah Sungai Viru, Peru. Willey berusaha mengkaji hubungan 

antara perubahan bentuk dan distribusi situs, khususnya di Lembah Peru dengan 

kecenderungan sosial-ekonomi. Di samping itu Willey juga meneliti pola pemukiman 

dengan fokus penelitian pada tata letak dan tipe-tipe rumah pada situs-situs 

individu
27

. Setelah penelitian tersebut, maka bermunculan peneliti-peneliti lain yang 

melakukan kajian permukiman. 

Kwang Chih Chang (1968) mengusulkan pengertian permukiman sebagai 

konsep lokasional yang dihuni oleh suatu komunitas tertentu yang melakukan 

aktivitas sehari-hari di sana. ia mengajukan dua tipe permukiman, yaitu (1) 

Microstructure atau microsettlement yang merupakan bangunan individual dan (2) 

Macrostructure atau macrosettlement yang merupakan sekumpulan permukiman-

permukiman komunitas
28

. Selanjutya Bruce G. Trigger (1968) mengembangkan atas 

apa yang diajukan oleh Kwang Chih Chang dengan megajukan konsep tiga tipe atau 

tiga tingkat sistem permukiman sebagai satuan analisisnya, yaitu (1) Bangunan 

individual (2) Permukiman Komunitas dan (3) Pola zonasi/sekumpulan pusat 

permukiman
29

. Soebroto (1983) menyebutkan bahwa studi pola permukiman di 

                                                             
27 Gordon. R Willey, Prehistoric Settlement Patterns In The Viru Valley, Peru, Bareu Of American 

Ethnology (Washington: United States Government Office, 1953)  
28 Kwang C. Chang, ‗To Ward a Science of Prehistoric Society‘, ed. by Chang K.C., Settlement 

Archaeology (Palo Alto: National Press Book, 1968), Hlm. 1–9. 
29 Bruce G. Trigger, ‗The Determinants of Settlement Patters‘, ed. by Chang K.C., Settlement  

Archaeology (Palo Alto: National Press Book, 1968), Hlm. 53–78. 
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Indonesia dapat di bagi menjadi 3 tingkatan: (1) Studi tentang bangunan atau rumah 

secara individual (2) Studi tentang situsnya atau komunitasnya  (3) Studi terhadap 

distribusi situs pemukiman
30

. 

Kajian mengenai permukiman termasuk dalam studi arkeologi keruangan, 

karena kajiannya menggunakan dimensi ruang yang dimiliki oleh data arkeologi. 

Arkeologi keruangan mulai berkembang pada tahun 1960an dan muncul di antara 

kesibukan para arkeolog yang ketika itu sedang gencar-gencarnya mengkaji benda-

benda arkeologi dari aspek bentuk (formal) dan waktu (temporal)
31

. Kajian arkeologi 

permukiman awalnya di pengaruhi oleh pemikiran prosesual. Setelah itu, pada tahun 

1980-an arkeologi permukiman mulai berkembang mengikuti paradigma baru dalam 

arkeologi yaitu mengikuti cara pikir pasca-prosesual (post-processual). 

Pendekatan-pendekatan arkeologi yang memberi tekanan perhatian pada 

dimensi ruang dari data arkeologi dan situs tersebut lebih lanjut David L Clarke 

(1977) menyebut dengan istilah ―Arkeologi Keruangan‖ (Spatial Archaeology). 

Definisi arkeologi keruangan menurut David L. Clarke adalah:  

―Spatial archaeology might be defined as- the retrieval of information 

from archaeological spatial relationships and the study of the spatial 

consequences of former hominid activity patterns within and between 

features and structures and their articulation within sites, site systems and 

their environments: the study of the flow and integration of activities 

                                                             
30 Ph Subroto, ‗Studi Tentang Pola Pemukiman Arkeologi Kemungkinan -Kemungkinan Penerapannya 

Di Indonesia‘, PIA III (Jakarta: Puslit Arkenas, 1983),Hlm. 1176–86. 
31 Mundarjito, ‗Pertimbangan Ekologi Dalam Penempatan Situs Masa Hindu-Budha Di Daerah 

Yogyakarta: Kajian Arkeologi-Ruang Skala Makro‘ (Universitas Indonesia, 1993). 
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within and between structures, sites and resource spaces from the micro to 

the semi-micro and macro scales of aggregation. 

Terjemahan: 

―Arkeologi keruangan dapat didefinisikan sebagai perolehan informasi 

mengenai hubungan keruangan arkeologis dan studi mengenai 

konsekuensi keruangan yang diakibatkan oleh pola aktivitas manusia masa 

lalu di dalam dan di antara fitur-fitur dan struktur-struktur, dan 

artikulasinya di dalam situs-situs, sistem situs dan lingkungan mereka: 

studi mengenai aliran dan integrasi aktivitas di dalam dan di antara 

struktur, situs, dan ruang sumber daya mulai dari skala mikro, semi-

makro, dan makro. 

Istilah teknis ―ruang sumber daya‖ (resource space) pada definisi tersebut 

adalah suatu ruang yang berdasarkan asumsi peneliti merupakan suatu ruang yang 

merupakan ―sumber daya‖ yang berdiri sendiri dan sering digunakan oleh komunitas 

yang melakukan aktivitas di sana. Pada skala mikro, ―ruang sumber daya‖ tersebut 

dapat berupa daerah di sekitar perapian sedangkan pada skala yang lebih besar dapat 

berupa tanah subur untuk pertanian atau lokasi sumber daya mineral. 

Arkeologi keruangan berusaha mempelajari sebaran dan hubungan keruangan 

pada aneka jenis pusat aktivitas manusia. Dalam hal ini Clarke membagi 3 tipe ruang 

permukiman. Tipe yang di ajukan oleh Clarke memiliki kesamaan dengan yang di 

sampaikan oleh Trigger (1968) yaitu (1) Skala mikro yaitu mengkaji sebaran dan 

hubunga lokasional antara benda-benda arkeologi dan ruang-ruang dalam suatu 

bangunan atau fitur, (2) Skala meso (Semi-makro) mempelejari sebaran dan hubungan 

lokasional antara artefak-artefak dan fitur-fitur dalam satu situs, dan (3) Skala makro 
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yaitu mempelajari sebaran dan hubungan lokasional antara benda-benda arkeologi 

dan situs-situs dalam suatu wilayah.  

Berdasarkan paparan di atas mengenai pembagian tipe atau tingkatan dalam 

kajian permukiman, maka kajian keruangan skala semi-makro yang diajukan Clarke 

dapat digunakan dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan ruang lingkup penelitian 

yang dipilih adalah satu situs yang didalamnya terdapat struktur-struktur penyusun 

permukiman berupa artefak, fitur maupun ekofak yang diduga kuat saling 

berhubungan. Kajian semi-mikro dalam penelitian ini membahas hubungan 

keruangan arkeologis di dalam situs, jarak antar bangunan, letak bangunan, kepadatan 

bangunan serta struktur keruangan pada situs. 

Clarke (1977) menyatakan bahwa kajian semi-mikro harus membahas mengenai 

hubungan keruangan antara artefak dengan artefak, artefak dengan struktur, dan 

artefak dengan ruang sumber daya. Struktur dengan struktur, struktur dengan ruang 

sumber daya, dan hubungan antar ruang sumber daya
32

. Kajian keruangan skala semi- 

makro dapat dilakukan di sebuah situs asalkan kondisi keruangan benda-benda di 

situs tersebut belum banyak terganggu.  

Pola spasial permukiman tradisional menurut Wiriatmadja (2011), di bagi 

menjadi empat ; (1)Pola permukiman dengan cara tersebar berjauhan satu sama lain, 

terutama terjadi dalam daerah yang baru dibuka. Hal tersebut disebabkan karena 

belum adanya jalan besar, sedangkan orang-orang mempunyai sebidang tanah yang 

                                                             
32 David Clarke, Op.cit, Hlm. 13. 
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selama suatu masa tertentu harus diusahakan secara terus menerus; (2) Pola 

permukiman dengan cara berkumpul dalam sebuah kampung/desa, memanjang 

mengikuti jalan lalu lintas (jalan darat/sungai), sedangkan tanah garapan berada di 

belakangnya; (3) Pola permukiman dengan cara terkumpul dalam sebuah 

kampung/desa, sedangkan tanah garapan berada di luar kampung; dan (4) Berkumpul 

dan tersusun melingkar mengikuti jalan. Pola permukiman dengan cara berkumpul 

dalam sebuah kampung/desa, mengikuti jalan yang melingkar, sedangkan tanah 

garapan berada di belakangnya
33

. 

Pola permukiman masyarakat selalu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada 

beragam pendapat tentang faktor tersebut; Mundarjito (1990), Winters (1969) 

menekankan faktor lingkungan dalam kaian arkeologi permukiman
34

. Soebroto 

(1983) juga menekankan pada faktor lingkungan, karena faktor tersebut berhubungan 

erat dengan teknologi di dalam sistem mata pencaharian. Sehingga akhirnya studi ini 

dapat memperoleh suatu gambaran tentang status kemakmuran, hubungan 

kekeluargaan dan mungkin hubungan kekerabatan
35

. Sedangkan Chang (1968) 

mengutamakan sosial masyarakatnya dalam kajian permukiman, artinya ia 

menganggap bahwa kajian terpenting dalam arkeologi permukiman ini adalah 

                                                             
33 Wiriatmadja, S. dalam Antariksa Sudikno, ‗Pola Permukiman Tradisional‘, Academi.Edu, 2011, 

Hlm. 4   
34 Mundarjito, ‗Metode Penelitian Permukiman Arkeologi‘, Monumen (Jakarta: Universitas Indonesia, 

1990); Howard Dalton Winters, The Riverton Culture: A Second Millenium Occupation in the Central 

Wabash Valley, Journal of Chemical Information and Modeling (Springfield, Illinois: The Illinois 

Archaeological Survey, 1969), LIII, Hlm. 108–30. 
35 Subroto,Op.cit. 1983, Hlm.1183. 
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keadaan sosial masyarakat masa laluyang mendiami wilayah penelitian
36

. Sehingga 

dalam penelitian ini akan dilihat faktor yang mempengaruhi dari lingkungan dan 

sosial masyarakat Lekuk 50 Tumbi Lempur. 

1.7 Kerangka Berpikir 

Pola permukiman tradisonal merupakan perwujudan dari cara manusia 

(masyarakat) mengatur dirinya di muka bumi yang diwariskan dari leluhurnya secara 

turun temurun. Penelitian ini penulis berusaha mengkaji sejumlah benda arkeologi 

yang berada di Wilayah Lekuk 50 Tumbi Lempur terutama ditinjaua dari pola 

keruangan dan hubungan-hubungannya. Penelitian ini tidak melihat benda arkeologi 

berdiri sendiri tetapi memandang semua benda arkeologi secara kseseluruhan dalam 

suatu situs. Dengan demikian, dari sebaran dan hubungan antar artefak atau struktur 

maka dapat diketahui bagaimana bentuk pola permukiman tradisional di Wilayah 

Lekuk 50 Tumbi Lempur. Pola permukiman tersebut dapat menghasilkan interpretasi 

faktor-faktor pembentuk pola permukiman di Wilayah Lekuk 50 Tumbi Lempur.  

  

                                                             
36 Chang. 
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Tinjaun Pustaka 

Sebaran komponen penyusun 

Permukiman 

Analisis Keruangan 
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Tumbi Lempur 

Pola Permukiman tradisional Lekuk 50 

Tumbi Lempur 
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Kesimpulan 
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1.8 Metode Penelitian  

Metode pada penelitian ini menggunakan jenis eksplikatif atau desktiptif yaitu 

memberi gambaran data arkeologi yang ditemukan, baik dalam kerangka waktu, 

bentuk, maupun keruangan. Penelitian ini berusaha mengungkapkan hubungan 

diantara berbagai variabel penelitian dengan penalaran induksi yang berdasarakan 

pengamatan sampai dengan penyimpulan sehingga membentuk generalisai empirik. 

Willey (1953) dalam bukunya menyebutkan bahwa permukiman memiliki keterkaitan 

dengan lingkungan alam. Dengan demikian kajian pola permukiman bersifat 

deskriptif (rekonstruksi) dan analitis (hubungan antar-variabel)
37

. Berikut akan di 

uraikan menganai tahapan dalam penelitian ini : 

1.8.1 Pengumpulan data 

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan kajian 

kepustakaan, melakukan survei lapangan dan melakukan wawancara dengan 

masyarakat setempat yang lebih mengetahui situs yang akan diteliti. Uraian mengenai 

tahapan pengumpulan data akan di jelaskan di bawah ini.  

1. Survei Kepustakaan (Data Sekunder) 

Data kepustakaan merupakan data tertulis yang berhubungandengan situs yang 

akan diteliti. Baik dari publikasi arkeologi maupun dari sumber-sumber sejarah dan 

etnosejarah. Selain itu data pustaka bisa juga berupa arsip foto dan peta.  Pada tahap 

ini, data kepustakaan yang dikumpulkan mencakup aspek- aspek yang berhubungan 

                                                             
37 Gordon R. Willey,Op.cit,Hlm.1. 
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dengan sebuah situs megalitik, masjid kuno, bangunan tempat tinggal (Rumah 

tradisional), lumbung padi, dan makam ninek. Survei kepustakaan pada penelitian ini 

akan menelaah karya-karya yang membahas mengenai tema tersebut, baik secara 

konsepsi maupun bentuk-bentuknya di dataran tinggi jambi.  

Secara khusus penelusuran sumber-sumber pustaka pada penelitian ini akan 

menitikberatkan pada karya-karya yang memuat antara lain: 

a) Riwayat penelitian permukiman, penelitian mengenai arsitektur tradisional 

Kerinci.  

b) Riwayat penelitian di Wilayah Lekuk 50 Tumbi Lempur. 

c) Kajian peneliti sebelumnya yang menggunakan kajian keruangan terhadap pola 

permukiman.  

d) peta-peta yang menggambarkan keadaan Wilayah Lekuk 50 Tumbi Lempur 

khusunya dan Kabupaten Kerinci umumnya. 

2. Survei Lapangan (Data Primer) 

Survei lapangan berupa perekaman data arkeologi yang berhubungan dengan 

tujuan penelitian juga dilakukan langsung ke lokasi Wilayah Lekuk 50 Tumbi 

Lempur. Perekaman data di lapangan mencakup perekaman data bangunan tempat 

tinggal, Lumbung padi, masjid kuno, megalitik dan makam melalui deskripsi, dan 

perekaman fotografi. 

Penelitian ini juga melakukan perekaman data koordinat lokasi berdasarkan 

garis lintang, garis bujur dan ketinggian di atas permukaan laut. Penelitian ini 
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menggunakan alat penerima Global Positioning System (GPS). Global Positioning 

System (GPS) adalah sebuah sistem navigasi global yang memperoleh posisi melalui 

kontak dengan satelit yang sedang mengorbit. Pada kegiatan arkeologi seperti 

kegiatan survei kawasan dan situs, alat penerima GPS merupakan alat yang sangat 

membantu untuk merekam keletakan obyek penelitian
38

. Penlitian ini menggunakan 

aplikasi GPS Essential versi 4.4.25 menggunakan Smartphone dengan akurasi 10-20 

m. 

Benda-benda arkeologi atau komponen penyusun permukiman di Wilayah 

Lekuk 50 Tumbi Lempur yang menjadi objek dalam proses penelitian ini antara lain: 

(1) Masjid kuno Lempur Mudik (2) Rumah larik di Lempur Mudik (3) Rumah larik 

Lempur Tengah (4) Masjid kuno Lempur Tengah (5) Lumbung padi (6) Makam (7) 

Megalitik.  

Selain beberapa bangunan tersebut, sumber daya alam di Desa Lekuk 50 Tumbi 

Lempur juga digunakan sebagai data pada penelitian ini. Variabel sumber daya 

lingkungan yang dikaji pada penelitian ini antara lain: (1) Topografi situs dan (2) 

Sumber Air. 

3. Wawancara 

Pengumpulan data juga dilakukan dengan menggunakan metode wawancara. 

Wawancara yaitu interaksi dan komunikasi antara peneliti dan narasumber untuk 

                                                             
38 David and Mark Gillings Wheatley, ‗Spatial Technology and Archaeology‘, Journal of 

Anthropological Research, (2002), Hlm. 376–78. 
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mendapatkan informasi mengenai data arkeologi yang hendak di teliti. Teknik 

wawancara yang di gunakan adalah wawancara tak terstruktur. Wawancara jenis ini 

digunakan untuk menjaring informasi awal penelitian yang masih luas dan umum. 

Wawancara dilakukan untuk mengetahui dan memahami fenomena-fenomena 

tertentu yang diperlukan sebagai data, misalnya untuk mengetahui sejarahnya, fungsi 

teknis, fungsi sosial ataupun arti simbolik suatu benda. Hasil wawancara kemudian 

dicocokkan dengan data kepustakaan guna menjaring informasi yang berkaitan 

dengan topik penelitian. 

Alasan dilakukannya wawancara ini karena masih ada beberapa tokoh 

masyarakat yang mengetahui sejarah daerah tersebut berdasarkan infromasi dari 

orang tua yang terdahulu. Wawancara ini dilakukan dengan pemilik bangunan tempat 

tinggal, pemuka adat dan budayawan/sejarawan yang mengetahui perkembangan 

sejarah di Wilayah Lekuk 50 Tumbi Lempur. 

1.8.2 Pengolahan Data 

Tahap pertama dalam proses pengolahan data yaitu mendeskrispikan data sesuai 

dengan bentuk, arah hadap, ukuran, titik koordinat dan fungsinya. Selanjutnya 

membuat peta sebaran setiap komponen penyusun permukiman di Lempur 

berdasarkan titik koordinatnya, berdasarkan keletakan situs secara administratif dan 

astronomis serta data sejarah. Membuat tabel klasifikasi data arkeologi sesuai 

atributnya. Pembuatan peta sebaran komponen penyususn permukiman tradisional 

pada Wilayah Lekuk 50 Tumbi Lempur peneliti menggunakan aplikasi SIG yaitu 
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suatu sistem untuk mengumpulkan, menyimpan, memanipulasi, menganalisis dan 

menyajikan sekumpulan data keruangan yang memiliki referensi atau acuan lokasi. 

Aplikasi SIG dapat dilakukan pada kajian arkeologi lanskap skala semi-makro
39

. 

Pada pengolahan ini aplikasi yang di gunakan adalah Arcgis versi 10.4.1. Proses 

pengukuran jarak antar bangunan di gunakan aplikasi google earth. 

1.8.3 Analisis 

Data yang sudah diolah akan di analisis berdasarkan hubungan antar-variabel. 

Hubungan antara bangunan dengan bangunan akan dianalisis berdasarkan 

perbandingan jarak, tata letak, dan arah hadap. Analisis hubungan bangunan dengan 

lingkungan fisik dilakukan dengan mengetahui tata letak bangunan, kemudian 

dikaitkan dengan lingkungan fisik Wilayah Lekuk 50 Tumbi Lempur. Variabel 

lingkungan fisik yang digunakan pada penelitian ini jarak situs dengan sumber air. 

1.8.4 Interpretasi Data 

Interpretasi data dilakukan dengan menempatkan informasi-informasi 

keruangan arkeologis di dalam Wilayah Lekuk 50 Tumbi Lempur dengan teori-teori 

yang mendukung penelitian tersebut. Teori yang digunakan adalah arkeologi 

keruangan David Clarke (1977) yang mencari hubungan antar variabel sehingga 

terlihat bagaimana pola permukiman yang diteliti, dari pola permukiman tersebut 

nantinya akan diinterpretasikan mengenai faktor apa yang mempengaruhi pola 

permukiman Lekuk 50 Tumbi Lempur.  

                                                             
39 J Susetyo Edy Yuwono, ‗Kontribusi Aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) Dalam Berbagai 

Skala Kajian Arkeologi Lansekap‘, (Berkala Arkeologi, Vol 2, 2007), Hlm. 107–36. 
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Keterbatasan data mengenai permukiman di Wilayah Lekuk 50 Tumbi lempur 

maka proses interpretasi data mengaharuskan merujuk pada data pustaka. Data 

pustaka yang di gunakan sebagai bahan rujukan adalah hasil-hasil penelitian 

mengenai permukiman. Hasil dari pustaka lalu dibandingkan dengan hasil analisis 

keruangan semi-mikro di Wilayah Lekuk 50 Tumbi Lempur. Interpretasi mengenai 

faktor yang mempengaruhi pola permukiman tradisional masyarakat Lekuk 50 Tumbi 

Lempur juga akan dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu mengenai 

permukiman tradisional di Kerinci. 
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