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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar Belakang 

Kerajaan Demak merupakan kerajaan besar di Jawa setelah 

runtuhnya Kerajaan Majapahit. Kerajaan Demak dikenal sebagai kerajaan 

Islam pertama di Pulau Jawa, karena menjadi pusat penyebaran Agama 

Islam. Sebelumnya Kerajaan Demak merupakan keadipatian vazal dari 

Kerajaan Mahapahit. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Fatah (1500-

1550) (Abimanyu, 2013).  

Sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, Kerajaan Demak 

sangat berperan besar dalam proses Islamisasi pada masa itu. Kerajaan 

Demak berkembang sebagai pusat perdagangan dan pusat penyebaran 

agama Islam. Wilayah kekuasaan Demak meliputi Jepara, Tuban, Sedayu 

Palembang, Jambi, dan beberapa daerah di Kalimantan. Letak geografis 

Kesultanan Demak abad XVI di Jawa Tengah tampak pada gambar 1.1. 

Sumber: Abimanyu, 2013 

Gambar 1.1 - Peta Kesultanan Demak Abad XVI 
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Abimanyu (2013) menyebutkan bahwa Kerajaan Demak juga 

memiliki pelabuhan-pelabuhan penting, seperti Jepara, Tuban, Sedayu, 

Jaratan, dan Gresik yang berkembang menjadi pelabuhan transito 

(penghubung). Namun, Kerajaan Demak tidak berumur panjang, dan 

segera mengalami kemunduran karena terjadi perebutan kekuasaan di 

antara kerabat kerajaan. Pada tahun 1568, kekuasaan Kesultanan Demak 

beralih ke Kesultanan Pajang yang didirikan oleh Jaka Tingkir. 

Periode panjang kebudayaan dan peradaban nusantara 

khususnya di Jawa, berevolusi bersama masyarakat dan lingkungannya 

dalam sistem lokal yang dapat menjadikan kearifan lokal sebagai sumber 

energi potensial dari sistem pengetahuan kolektif untuk hidup bersama 

secara dinamis dan damai. Sehingga dengan masuknya Islam dengan 

jalan damai dapat diterima oleh masyarakat setempat, diantaranya adalah 

wujud tangible kearifan lokal berupa Masjid Agung Demak yang 

merupakan implementasi dari pengetahuan kolektif lokal Jawa yang 

dimanifestasikan sebagai bangunan ibadah umat Islam hingga saat ini.  

Tujuan dipilihnya Masjid Agung Demak sebagai judul penelitian 

karena masjid ini merupakan masjid yang memiliki unsur-unsur yang 

sangat unik dengan segala kekhasannya sebagai implementasi dari 

arsitektur lokal,  menampilkan wujud bentuk dan ruang yang hingga kini 

masih relatif bertahan, dan adanya keterkaitan artefak fisik tangible masjid 

tersebut dengan filosofis budaya Jawa.  
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Dengan asumsi adanya hubungan bangunan masjid dengan 

kearifan arsitektur lokal, maka judul tesis yang peneliti ajukan adalah:  

“Kearifan Lokal Jawa Pada Wujud Bentuk dan Ruang Arsitektur Masjid 

Tradisional Jawa: Studi Kasus Masjid Agung Demak” 

 

1.2   Rumusan Masalah  

Bagaimana bentuk perwujudan kearifan lokal Jawa pada Masjid 

Agung Demak dengan fokus pada entitas bentuk bangunan utama dan 

serambi, juga pada spasial/ keruangan kedua bangunan tersebut sehingga 

dapat diketahui elemen-elemen pembentuknya yang menjadi dasar 

manifestasi dan implementasi hingga menjadi Masjid Agung Demak 

sebagai masjid tradisional Jawa. 

Mengapa kearifan lokal Jawa dapat memberikan pengaruh 

terhadap Masjid Agung Demak dengan pemaknaan pada elemen-elemen 

dasarnya, sehingga dengan demikian pemahaman pada wujud kearifan 

lokal Jawa itu dapat diketahui dari wujud tangible dan intangible. 

Sebagai suatu karya arsitektur tradisional nusantara, Masjid 

Agung Demak mampu mengintegrasikan nilai-nilai ajaran Agama Islam 

dengan budaya setempat yang hingga kini tetap bertahan dan menjadi 

situs warisan budaya nasional, dan berperan pula sebagai masjid yang 

terintegrasi secara internasional dengan semua masjid di dunia dengan 

esensi fungsi yang sama serta orientasi yang sama yaitu kiblat ke Mekah.  
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1.3   Keaslian Penelitian 

Beberapa penelitian terkait dengan Masjid Agung Demak yang 

pernah dilakukan, yaitu: 

Tabel 1.1 – Beberapa Penelitian Terkait Masjid Agung Demak 

No. Nama Judul Metode Hasil Penelitian 

1. Budi 

Wiryawan 

Citra Kawasan 

Masjid Agung 

sebagai Jatidiri 

Kota Demak (2003, 

Tesis) 

Kualitatif 

Post 

Positivis

tik 

Rasional

istik 

Elemen-elemen yang membentuk 

citra kawasan dan sebagai 

Landmark yaitu Masjid Agung dan 

Alun-alun kota 

2. Buddy 

Prasetyo 

Peranan Dinding 

dan Bukaan 

Dinding Masjid 

Agung Demak 

terhadap Kondisi 

Thermal Ruang 

Shalat Utama 

(2003, Tesis) 

Kuantita

tif 

Perubahan kondisi lingkungan 

berpengaruh terhadap kondisi 

didalam bangunan.  

Ruang shalat utama Masjid Agung 

Demak tidak nyaman secara 

thermal. 

3. Ashadi Masjid Agung 

Demak sebagai 

Prototipe Masjid 

Nusantara: Filosofi 

Arsitektur (2002, 

Jurnal Arsitektur 

NALARs, Vol.1, 

No. 1) 

Kualitatif Bentuk masjid adalah manifestasi 

dari wujud sebuah gunung yang 

kemudian direpresentasikan ke 

dalam bentuk atap tajuk yang 

mewakili kesan keramat. 

Didasari oleh konsep arsitektur 

bangunan atau sarana peribadatan 

yang lebih tua dengan 

“perhitungan-perhitungan“ 

struktural yang matang dan 

mempertimbangkan potensi-potensi 

lokal. 

4. Ashadi Perkembangan 

Arsitektur Masjid 

Wali Songo di 

Jawa: Perubahan 

Ruang dan Bentuk. 

(2012, Jurnal 

NALARs, vol.11, 

no.2) 

Kualitatif  Perkembangan dari tradisionalitas 

menuju modernitas telah 

ditunjukkan oleh perubahan-

perubahan yang terjadi pada 

bagunan masjid, yakni dengan 

penggunaan material, penerapan 

teknologi, pencahayaan, dan 

pengabdosian bentuk-bentuk 

'internasional' - kubah. 
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5. Ashadi Sinkretisme Dalam 

Tata Ruang Masjid 

Wali Songo. (2013, 

Jurnal NALARs, 

vol.12, no.1) 

Kualitatif  Keberadaan makam tokoh yang 

dihormati dalam satu kompleks 

meningkatkan citra agung dan 

menambahkan kesan keramat 

pada masjid. Tidak hanya itu, 

penempatan masjid makam di atas 

bukit juga memiliki tujuan yang 

sama, yakni meningkatkan 

kekudusan dan kekeramatan. 

Kondisi ini adalah bentuk 

sinkretisme, yang berakar dari 

kebudayaan lama, yaitu sebuah 

bentuk penghormatan kepada 

tokoh yang dianggap sebagai 

panutan masyarakat pada masa 

hidupnya. 

6. Hery 

Unggul 

S.B. 

Pengembangan 

Masjid Agung 

Demak dan 

Sekitarnya Sebagai 

Kawasan Wisata 

Budaya (2000, 

Skripsi) 

Kualitatif  Pengembangan Masjid Agung 

Demak dan sekitarnya bertujuan 

untuk memberikan atraksi wisata 

yang menarik serta pelayanan yang 

optimal kepada para wisatawan. 

7. Mohamad 

Kusyanto 

Implimentasi 

Ekspresi Islam 

Terhadap 

Pengaruh Budaya 

Setempat Sebagai 

Arsitektur Berbasis 

Kearifan Lokal. 

(Studi Kasus: 

Masjid Sunan 

Kalijaga Demak) 

(2014, Jurnal 

Teknik Unisfat, 

vol.9, no.2) 

Kualitatif Nilai-nilai ajaran Agama Islam yang 

ditampilkan pada masjid, 

menunjukkan keislaman sebagai 

identitas bangunan ibadah. Dalam 

penerapannya tampilan arsitektur 

Islam universal dipadukan dengan 

budaya Jawa yang tetap sesuai 

dengan ajaran-ajaran Islam. 

Keterpaduan menunjukkan sikap 

keterbukaan Islam terhadap 

budaya setempat (kearifan lokal). 

 

Penelitian-penelitian yang pernah dilakukan pada tabel 1 diatas 

berkaitan dengan Masjid Agung Demak ataupun masjid Wali Songo, 

apabila diuraikan lebih ringkas yaitu mengambil kajian tentang; elemen-

elemen yang membentuk citra kawasan, kondisi termal dalam bangunan 
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akibat dari perubahan lingkungannya, bentuk masjid sebagai manifestasi 

gunung yang sakral dan menjadi prototype masjid-masjid selanjutnya, 

perkembangan morfologi masjid dari tradisional menuju modernitas, citra 

agung masjid dengan sifat kekudusan dan kekeramatan masjid makam, 

masjid sebagai kawasan wisata budaya yang bernilai sejarah, dan nilai-

nilai ajaran Islam pada masjid tradisional Jawa.  

Dari uraian beberapa penelitian diatas yang berkaitan dengan 

Masjid Agung Demak dan masjid Wali Songo, peneliti mengambil bidang 

kajian tentang elemen-elemen yang ada pada Masjid Agung Demak yang 

mengindikasikan adanya kearifan lokal Jawa sebagai wujud implementasi 

dari arsitektur tradisional Jawa. Sehingga bidang penelitian ini dianggap 

belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 

studi kasus.  

 

1.4   Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui wujud kearifan lokal Jawa 

dan menemukan unsur-unsur yang memuat nilai-nilai kearifan lokal Jawa 

pada arsitektur Masjid Agung Demak. Penelitian ini lebih difokuskan pada 

perwujudan bentuk dasar bangunan utama dan pendopo serta tata ruang 

dalamnya.  
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1.4.2   Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang, permasalahan, dan tujuan 

penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini diharapkan 

bermanfaat dalam memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan dan 

dunia penelitian. Dapat melengkapi penelitian-penelitian serupa 

khususnya yang berkaitan dengan Masjid Agung Demak ataupun masjid 

tradisional nusantara. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu peneliti 

lain yang berminat meneliti objek sejenis atau berkaitan.  

 

1.5  Sistematika Pembahasan dan Ruang Lingkup 

1.5.1   Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian ini, sistematika penelitian secara umum akan 

dibahas sebagai berikut : 

Bab Pertama; Pendahuluan yang meliputi latar belakang tentang Masjid 

Agung Demak dari sisi sejarahnya, identifikasi masalah yang dirumuskan, 

keaslian penulisan, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika 

pembahasan, ruang lingkup penelitian, dan kerangka pemikiran.  

Bab Kedua; Kajian Pustaka yang memberikan dasar ilmu dan 

pengetahuan tentang Kearifan Lokal, Arsitektur Tradisional Jawa, 

Arsitektur Masjid, Tipologi Masjid Agung Demak dan sejarah para pendiri 

artefak masjid tersebut yaitu Wali Songo dan Raden Fatah. 
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Bab Ketiga; Metode Penelitian meliputi sistematika penelitian berkenaan 

dengan proses penelitian mulai dari penentuan model penelitian, 

observasi, pengumpulan data, wawancara, analisis, penyajian data, dan 

hasil akhir. 

Bab Keempat; Gambaran Masjid Agung Demak yang menjadi objek 

material penelitian. Dimulai dari sejarah, arsitektur masjid, wujud bentuk 

dan tata ruang, simbol dan ornamentasi, karakteristik bentuk masjid, serta 

unsur-unsur lokal yang menjadi ciri khas pada Masjid Agung Demak. 

Bab Kelima; Pembahasan dan Analisis Data dengan metode kualitatif. 

Deskripsi tentang kearifan lokal pada elemen-elemen Masjid Agung 

Demak dimulai dengan menggali unsur-unsur lokal pada masjid yang 

merupakan perwujudan dari arsitektur tradisional Jawa, konsepsi dan 

filosofi Tajug. 

Bab Keenam; Kesimpulan penelitian sebagai intisari dari proses penelitian 

secara keseluruhan dan rekomendasi yang dapat diberikan kepada pihak-

pihak yang berkenaan berupa masukan, usulan maupun hasil temuan dari 

penelitian.  

 

1.5.2   Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini berada pada lingkup objek (locus) bangunan Masjid 

Agung Demak, dengan fokus pada wujud bentuk (bangunan utama dan 

serambi) dasar dan tata ruang (spasial) Masjid Agung Demak sebagai 

manifestasi dan implementasi bangunan tradisional Jawa yang 

mengandung nilai-nilai kearifan lokal Jawa. Dalam hal ini kearifan lokal 
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Jawa sebagai objek formal yang dipakai sebagai sudut pandang guna 

mengetahui hakikat bangunan masjid sebagaimana tertuang dalam 

rumusan masalah dan tujuan penelitian.  

 

1.5.3  Kerangka Pemikiran 

Kerangka Pemikiran 

Latar Belakang

Masjid Agung Demak memiliki nilai-nilai sejarah, makna  Islamajaran , berperan 
sebagai rumah ibadah umat Islam memiliki  yang khas dan , prototipe bentuk , 
keterkaitan dengan arsitektur lokal atau tradisional Jawa  Nilai-nilai kearifan lokal .
pada masjid yang menjadi sudut pandang terhadap eksistensi masjid dengan 
menampilkan karakteristik yang khas.

Identifikasi Masalah

Bagaimana perwujudan kearifan lokal arsitektur tradisional Jawa terhadap wujud 
bentuk dan ruang Masjid Agung Demak?
Unsur-unsur apa sajakah yang terdapat pada Masjid Agung Demak sehingga 
memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang menjadikannya memiliki prototipe bangunan 
yang khas? 

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Bertujuan menemukan unsur-unsur kearifan lokal pada lokus Masjid Agung Demak 
dengan fokus pada bentuk dan ruang masjid
Manfaat penelitian yaitu dapat memberi konstribusi pada ilmu pengetahuan dan 
penelitian terkait

Kajian Pustaka Metode PenelitianD A T A

ANALISIS Temuan

Kesimpulan dan Saran
 

Diagram 1 – Skema Kerangka Pikir 

Sumber : Peneliti, 2017 

Identifikasi Masalah 
“Bagaimana perwujudan kearifan lokal arsitektur tradisional Jawa pada 
wujud bentuk dan ruang Masjid Agung Demak?” 
 


