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RINGKASAN 

 
Penelitian ini berjudul “Ornamen Masjid Keramat Di Lempur Tengah 

Kerinci Jambi. Permasalahan penelitian ini adalah apa saja bentuk motif yang 
ditarapkan pada Masjid Keramat; bagaimana struktur bentuk ornamen di Masjid 
Keramat; Bagaimana fungsi dan makna yang tersirat pada ornamen kaitannya 
dengan adat dan kepercayaan masyarakat. Penulisan ini bertujuan untuk 
mengetahui, memahami, mengidentifikasi, mendokumentasi, dan mendiskripsi 
bentuk dan fungsi ornamen, serta untuk melacak eksistensi, orientasi, dan 
motivasi penciptaan ornamen pada Masjid Keramat. 

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif 
karena sesuai dengan kajiannya yang bersifat deskriptif. Operasionalisasi kajian 
didasarkan pada pendekatan teori estetika Edmund Burke Feldman. Informasi 
diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis 
data didasarkan pada model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Mathew 
B. Milles dan Michael Hubberman. 

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa struktur bentuk ornamen 
digarap berdasarkan prinsip komposisi, meliputi: pertimbangan keseimbangan, 
keserasian, irama, kesatuan, proporsi, dan disusun secara vertikal maupun 
horizontal. Ornamen diterapkan pada: tiang, dinding luar,dinding dalam, tempat 
azan, mihrab, mimbar, alang, ujung kasau, dan papan pengunci sudut. Ornamen 
yang diterapkan motif tumbuh-tumbuhan: labu-labu, pucuk pakis; motif alam 
benda: jalinan tali, gelang-gelang, bintang-bintang, dan matahari; motif binatang: 
ulat, gajah, yang pada umumnya telah distilisasi dan dideformasi. Ornamen di 
samping memiliki nilai keindahan juga memiliki fungsi sebagai alat komonikasi 
melalui makna yang tersirat di dalamnya. Neka makna itu terkait dengan pola 
pikir, adat, dan kepercayaan masyarakat. 

 
Kata Kunci: Ornamen, bentuk, fungsi dan makna 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Ornamen merupakan salah satu wujud kebudayaan berupa benda 

material. Ornamen bergayut erat, lekat, dan menyatu dengan kehidupan 

manusia.1 Kehadiran ornamen di tengah-tengah kehidupan masyarakat 

sebagai media ekspresi yang diwujudkan dalam bentuk visual, ditujukan 

sebagai pelengkap rasa estetik. Proses penciptaannya tidak terlepas dari 

pengaruh-pengaruh lingkungan alam sekitar. Di samping itu, di dalam bentuk 

ornamen terdapat pula makna simbolik tertentu menurut apa yang berlaku sah 

secara konvensional, di lingkungan masyarakat pendukungnya.2 

Dalam kenyataan hidup sehari-hari manusia memanfaatkan dan 

menggunakan ornamen untuk menambah indah barang-barang miliknya 

sesuai dengan kebutuhan. Di samping itu, ornamen juga mengusung makna 

sesuai dengan orientasi penciptaannya. Ornamen biasanya diterapkan pada 

berbagai sarana kebutuhan hidup manusia, baik yang bersifat jasmani maupun 

rohani, misalnya benda-benda kebutuhan ritual, peralatan dapur, senjata, kain 

batik, tenun, anyam, pakaian adat, keramik, rumah tradisional, lumbung padi, 

dan rumah ibadah berupa masjid. 

Masjid Keramat di  Lempur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten 

Kerinci merupakan salah satu masjid kuno yang dilindungi pemerintah 

sebagai cagar budaya. Di Masjid tersebut banyak terdapat ornamen baik pada 
                                                 
1 Sri Krisnanto dkk, ed, “Ornamen Dalam Penciptaan Seni Kriya: Era Modern dan Posmodern”, 

dalam Sri Krisnanto dkk., ed., Seni Kriya dan Kearifan Lokal Dalam Lintasan Ruang dan 
Waktu (Yogyakarta: ISI, 2009), 22. 

2 Soegeng Toekio M., Mengenal Ragam Hias Indonesia (Bandung: Angkasa, 1987), 9. 
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bagian luar maupun bagian dalam, meliputi hiasan pada tiang, dinding, alang, 

ujung kasau, papan pengunci sudut, mihrab, mimbar, dan tempat azan. 

Ornamen yang diterapkan pada Masjid Keramat Lempur Kerinci pada 

umumnya bersumber dari alam, seperti bentuk tumbuh-tumbuhan, bentuk 

binatang, bentuk geometris, bentuk alam benda, dan benda buatan manusia. 

Di samping itu, ornamen tersebut terlihat adanya pengaruh ornamen yang 

terdapat pada benda prasejarah. Bentuk-bentuk ornamennya telah distilisasi 

dan dideformasi sedemikian rupa sehingga tampak lebih bervariasi sesuai 

dengan latar belakang, motivasi, dan orientasi penciptaannya yang 

berhubungan dengan bentuk, motif, fungsi, dan makna, serta kaitannya 

dengan adat, dan kepercayaan masyarakat. 

Keunikan Masjid Keramat Lempur Kerinci adalah selain bentuk 

ornamennya juga memiliki tempat mengumandangkan azan yang berada di 

atas empat buah tiang tengah. Tiang tersebut berdekatan dengan ventilasi 

yang berbentuk ornamen terawang. Tempat mengumandangkan azan tersebut 

juga dihiasi dengan beragam bentuk ornamen. Kehadiran ornamen di samping 

memiliki nilai keindahan juga mengisyaratkan berbagai makna dan fungsi-

fungsi tertentu, sehingga menjadi salah satu identitas masyarakat Kerinci, 

utamanya masyarakat Lempur. 

Penggunaan atau pelestarian ornamen yang terdapat di Masjid 

Keramat Lempur sudah tidak tampak lagi di tengah masyarakat. Masyarakat 

tidak mengetahui motif-motif apa yang diterapkan di Masjid Keramat 

Lempur apalagi cara membuat, fungsi, dan makna yang diusungnya. Di 
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samping itu, masyarakat pada umumnya lebih suka menggunakan produk dari 

daerah luar yang menjadi tren mengisi rumahnya sesuai dengan 

perkembangan zaman. Generasi penerus yang pandai membuat ornamen dan 

mengukir sudah tidak tampak lagi, dan kurang berminat terhadap ornamen 

yang diciptakan oleh nenek moyang mereka. Sejauh ini belum ada peneliti 

yang secara khusus meneliti ornamen Masjid Keramat Lempur tersebut. 

Kondisi yang demikian itu menjadi sangat menarik untuk diteliti, terutama 

berkaitan dengan bentuk, fungsi, dan makna ornamen serta kaitannya dengan 

alam lingkungan, adat, dan kepercayaan masyarakat. 
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B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari uraian di atas dapat dirumuskan berbagai permasalahan 

sebagai berikut. 

1. Apa saja bentuk motif yang diterapkan pada Masjid Keramat Lempur 

Kerinci. 

2. Bagaimana struktur bentuk ornamen yang diterapkan pada Masjid 

Keramat Lempur Kerinci. 

3. Bagaimana fungsi dan makna yang tersirat pada ornamen Masjid 

Keramat Lempur Kerinci. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

Dalam penelitian ini digunakan beberapa sumber pustaka dan 

referensi yang berisi kumpulan keterangan yang ada kaitannya dengan 

penelitian yang dilakukan. 

Alipuddin dalam (Tesis) Ornamen Masjid Keramat Koto Tuo Pulau 

Tengah Kerinci Jambi: Pertautan Teks dan Konteks (2010) menjelaskan 

jenis-jenis ornamen, struktur bentuk ornamen yang diterapkan, warna, fungsi, 

dan makna ornamen yang berkaitan dengan adat dan kepercayaan 

masyarakat. Di samping itu, juga menjelaskan motivasi dan orientasi 

penciptaan ornamen. Digunakan sebagai perbandingan dan acuan untuk 

membahas ornamen yang diterapkan di Masjid Keramat Lempur. 

A.N.J. Th. a Th. van der Hoop dalam Indonesische Siermotieven 

(1949), ditulis dalam tiga bahasa yaitu: Belanda, Indonesia, dan Inggris, 

menjelaskan barang-barang prasejarah dan sejarah yang dihias baik dari 

ragam hias ilmu ukur, ragam hias manusia, ragam hias binatang, tumbuh-

tumbuhan dan sebagainya yang terdapat di Indonesia. Hiasan-hiasan itu 

diterapkan pada tenunan, ukir kayu, logam, bangunan candi maupun benda-

benda keperluan sehari-hari disertai dengan gambar-gambarnya. Dalam buku 

tersebut dijelaskan bejana perunggu dari Kerinci yang dihiasi dengan motif 

pilin berganda bentuknya serupa dengan huruf S. Dari bentuk ornamen itu 
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dapat digunakan untuk meninjau sejarah ornamen pada Masjid Keramat 

Lempur Kerinci yang mirip dengan huruf S namun telah distilisasi. 

Nofrial dalam (Tesis) Seni Ukir Rumah Larik Kerinci: Kajian Estetik 

dan Budaya (2009) menjelaskan jenis-jenis ornamen ukir yang terdapat di 

rumah Larik Kerinci dan bagian-bagian ruang rumah larik. Di samping itu, 

juga membahas bentuk ornamen yang diterapkan dan makna yang 

berhubungan dengan adat Kerinci. Digunakan sebagai pembanding dan acuan 

untuk membahas ornamen yang diterapkan pada Masjid Keramat Lempur 

Kerinci. 

Soegeng Toekio. M. dalam Mengenal Ragam Hias Indonesia (1987), 

memberi penjelasan tentang kehadiran ornamen dan faktor yang 

memengaruhi penciptaan ornamen. Ia menguraikan tentang titik, garis, 

tekstur, bidang, serta ornamen dalam bentuk geometris, bentuk tumbuh-

tumbuhan, bentuk penggambaran makluk hidup berupa jenis hewan dan 

manusia, bentuk dekoratif, dan gabungan beberapa jenis-jenis tersebut di atas. 

Dalam buku tersebut juga diuraikan pola ulang dalam penciptaan ragam hias 

yang dibahas secara jelas didukung ilustrasi gambar serta keterangannya. 

Buku tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk membahas unsur motif 

dan struktur bentuk ornamen. 

SP. Gustami dalam Nukilan Seni Ornamen Indonesia (2008), memberi 

penjelasan tentang  pengertian ornamen dan ruang lingkupnya, ornamen masa 

prasejarah, masa sejarah, dan pengembangan seni ornamen dalam peta seni 

kriya Indonesia, juga menjelaskan pola dan motif, bentuk dan komposisi, 
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corak, gaya, dan karakter seni ornamen, serta faktor pendorong timbulnya 

ornamen. Di dalam buku tersebut dilampirkan gambar ornamen dari berbagai 

daerah di Indonesia disertai keterangannya. Buku ini memberi pemahaman 

tentang sejarah ornamen, motif, pola, dan ornamen, yang bermanfaat sebagai 

acuan dalam membahas struktur dan komposisi ornamen, termasuk untuk 

melihat motivasi dan orientasi penciptaan ornamen Masjid Keramat Lempur 

Kerinci. 

Tjetjep Rohendi Rohidi dalam Pengetahuan Ornamen (1987), 

memberi penjelasan tentang pengertian ornamen, unsur-unsur ornamen, gaya 

dan bentuk pola dasar ornamen, perkembangan ornamen, ornamen 

tradisional, ornamen klasik, ornamen modern, penerapan ornamen pada seni 

kerajinan anyam, batik, keramik, kulit, serta penerapan ornamen pada seni 

kerajinan kayu disertai dengan contoh motif. Buku tersebut dapat digunakan 

sebagai acuan dalam membahas unsur, gaya, bentuk, komposisi, dan fungsi 

ornamen pada Masjid Keramat Lempur Kerinci. 

Di samping referensi tersebut di atas ada data visual berupa  

peninggalan masa lampau (artefact) seperti batu-batu megalitik, keramik, 

benda logam, rumah laheik (rumah tradisional), masjid-masjid kuno lainnya 

yang ada kemiripan ornamennya dengan ornamen Masjid Keramat Lempur. 

Semua itu merupakan referensi yang berguna bagi analisis selanjutnya. 
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B. Landasan dan Pendekatan Teori 

Terapan ornamen pada Masjid Keramat Lempur Kerinci dapat dikaji 

melalui perspektif estetik. Kajian ini menggunakan pendekatan teori estetik 

Edmund Burke Feldman. Menurut Feldman ada empat bagian yang harus 

dicermati ketika menganalisiskan seni: 1) the function of art:  personal 

functions of art, the social functions of art, the fhysical functions of art 

(fungsi seni: fungsi personal, sosial, dan fisik).3 Bagian ini dimanfaatkan 

untuk mengurai aspek fungsi ornamen yang diterapkan pada Masjid Keramat 

Lempur Kerinci; 2) The style of art: the style of objective accuracy, the style 

of formal order, the style of emotion, the style of fantasy (gaya ketepatan 

objek, susunan formal, emosi, dan fantasi).4 Bagian ini digunakan untuk 

menganalisis gaya ornamen; 3) The structure of art: the visual elements: 

grammar, organization of the elements: design, perceiving the elements: 

aesthetics (Struktur seni meliputi: unsur-unsur visual, dan komposisi).5 

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis struktur bentuk ornamen; 4) 

The interaction of medium and meaning (interaksi media dan makna).6 

Pendekatan ini dimanfaatkan untuk menganalis interaksi media dan makna 

ornamen yang tersirat pada Masjid Keramat Lempur Kerinci. 

  

  

 
3 Edmund Burke Feldman, Art As Image And Idea (New Jersey: Englewood Cliffs, 1967), 1-134. 
4 Ibid., 135-218. 
5 Ibid., 220-304. 
6 Ibid., 305-498. 
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BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT 

 

A. Tujuan Penelitian 

Penelitian yang berjudul “Ornamen Masjid Keramat Lempur Kerinci 

Jambi”, bertujuan untuk mengetahui, memahami, mengidentifikasi, 

mendokumentasi, dan mendiskripsi bentuk dan fungsi ornamen Masjid 

Keramat Lempur Kerinci serta hubungan kehadirannya. Ornamen sering 

digunakan sebagai media ekspresi hubungan manusia dengan penciptanya 

dan hubungan manusia dengan sesamanya. Di samping itu, penelitian ini 

diharapkan dapat mengungkap makna yang tersirat di dalam ornamen Masjid 

Keramat Lempur Kerinci. 

Untuk melacak eksistensi, orientasi, dan motivasi penciptaan ornamen 

pada Masjid Keramat Lempur Kerinci yang dibuat bukan hanya untuk tujuan 

estetik saja, tentunya tidak lepas dari pandangan hidup dan pola pikir 

masyarakat setempat, serta hubungannya dengan adat dan kepercayaan. 

B. Manfaat penelitian 

Terkumpulnya informasi dan data dalam penelitian ini bisa menjadi 

perbendaharaan tentang ornamen Kerinci dan memberikan sumbangan 

informasi terhadap program pengembangan ilmu pengetahuan di bidang 

kesenian umumnya dan seni kriya khususnya. Di samping itu, dapat 

memberikan informasi terhadap masyarakat, terutama generasi yang akan 

datang, betapa harmonisnya agama dan adat Kerinci yang terus hidup 

berdampingan sampai sekarang. 
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Hasil kajian ini diharapkan dapat memberi motivasi terhadap 

masyarakat, seniman, dan kriyawan Kerinci untuk dapat menggunakan, 

mengembangkan, dan melestarikan ornamen sebagai warisan budaya nenek 

moyang masyarakat Kerinci. Ornamen pada Masjid Keramat Lempur Kerinci 

memiliki nilai estetik dan mengusung makna yang berhubungan dengan adat, 

agama, dan tata kehidupan masyarakat. Diharapkan dapat mendorong usaha 

pelestarian budaya daerah yang bermakna bagi kebudayaan nasional. 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk referensi bagi 

mahasiswa jurusan seni kriya, tentunya sangat relevan dengan mata kuliah 

seperti studio kriya kayu, ornamen, tinjauan seni, maupun sejarah seni rupa 

Indonesia. Apalagi, sesuai dengan pola ilmiah pokok ISI Padangpanjang, 

yakni seni rumpun Melayu, yang berusaha membina kehidupan akademik 

untuk mengembangkan temuan ilmu pengetahuan, teknologi dan karya cipta 

seni kriya, serta mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang ada. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan maksud menjawab permasalahan 

secara sistematis dan faktual. Pendekatan dan strategi penelitian yang 

digunakan adalah penelitian kualitatif. Strategi penelitian semacam ini 

dipandang lebih mampu menangkap berbagai informasi kualitatif dengan 

kejelasan deskripsi yang teliti dan penuh makna. Penetapan paradigma 

penelitian kualitatif dalam penelitian ornamen di Masjid Keramat Lempur 

Kerinci Jambi didasarkan pada pertimbangan, yaitu: 1) penelitian kualitatif 

lebih mudah menyesuaikan diri dengan kenyataan jamak yang dijumpai 

dalam proses penelitian; 2) metode ini menyajikan secara langsung hakikat 

hubungan peneliti dan responden; 3) metode ini lebih peka dan lebih dapat 

menyesuaikan diri dengan pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang 

dihadapi. Penggunaan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini 

memungkinkan penyempurnaan selama proses penelitian berlangsung.7 

Strategi ini digunakan untuk memahami nilai dan makna motif yang 

diterapkan serta untuk memahami orientasi dan motivasi penciptaan ornamen 

Masjid Keramat Lempur Kerinci. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dipilih untuk penelitian ini adalah Lempur Kecamatan 

Gunung raya Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. Objek penelitian ini adalah 

 
7 Lexy J. Moleong, Metodologi Penilitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 9-10. 
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ornamen yang diterapkan pada Masjid Keramat Lempur, yang memiliki 

karakteristik tersendiri. Karakter tersebut tampak pada susunan bentuk dan 

jenis motifnya. Lokasinya sendiri merupakan sumber data yang penting 

dalam penelitian kualitatif, karena dilokasi tersebut terdapat bukti fisik atau 

tempat suatu peristiwa berlangsung. Di lokasi penelitian itu diperoleh 

gambaran fisik ornamen Masjid Keramat Lempur, lingkungan sosial, dan 

lingkungan alam yang terkait dengan  masalah yang dikaji. Di samping itu, 

dapat pula diamati peristiwa budaya yang menyangkut apa dan siapa yang 

terlibat dalam aktivitas penciptaan ornamen. 

Adapun pertimbangan dipilihnya lokasi tersebut karena objek 

penelitian ini sangat menarik, sesuai dengan ilmu yang ditekuni, sehingga 

memudahkan pengumpulan data yang ada kaitannya dengan topik penelitian. 

Hal itu menjadi pendorong atau motivasi yang tinggi untuk menyelesaikan 

penelitian ini. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Salah satu kegiatan pokok dalam penelitian adalah kegiatan 

mengumpulkan data sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Sebagaimana yang dijelaskan Maryaeni, data penelitian kualitatif bisa berupa 

tulisan, ujaran secara lisan, gambar, angka, pertunjukan kesenian, relief-relief, 

dan berbagai bentuk data lain yang bisa ditransformasikan sebagai teks. Data 

tersebut bisa bersumber dari hasil survei, wawancara, dokumen, rekaman, 

hasil evaluasi, dan sebagainya.8 Dalam penelitian seni rupa data kualitatif 

 
8 Maryaeni, Metode Penilitian Kebudayaan (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 60. 
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bisa didapatkan dari sumber tertulis, sumber lisan, artefak, peninggalan 

sejarah, serta sumber-sumber rekaman.9 

Sumber data utama penelitian ini berbentuk artefak berupa ornamen 

yang diterapkan pada Masjid Keramat Lempur Kerinci, namun demikian 

keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari konteks gagasan budaya dan 

kegitan sosial yang sesuai dengan lingkungan sekitar. Keberadaan ornamen 

tidak hanya dipandang sebagai penghias, melainkan menyiratkan beragam 

makna. Karena itu, kecuali wujud fisik ornamen Masjid Keramat Lempur 

Kerinci juga ada sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari 

pengamatan (observasi) di lapangan untuk mendapatkan data faktual 

mengenai kondisi geografis, demografis, sosial, budaya, dan kehidupan 

beragama masyarakat Lempur. Studi pustaka, dan informasi yang 

dikumpulkan selama penelitian, sebagian besar berupa data kualitatif yang 

digali dari beberapa sumber di antaranya: 

1. Informan yaitu para nara sumber atau orang-orang yang dipandang 

memiliki pengetahuan atau wawasan yang memadai terhadap informasi 

yang diperlukan. 

2. Referensi tertulis yang berupa dokumen, buku-buku, arsip, serta hasil-

hasil penelitian terkait dan relevan dengan masalah penelitian, yang 

dilandasi dengan sikap kritis, analitis, dan selektif sehingga penyajiannya 

dapat dituangkan secara harmonis, terstruktur, sinkronik-diakronik. 

 
9 R.M. Soedarsono, Metodologi Penelitian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa (Bandung: MSPI, 

1999), 192. 



 

 14

                                                

3. Data visual berupa foto ornamen Masjid Keramat Lempur Kerinci yang 

diterapkan pada tiang, tempat azan, mihrab, mimbar, alang, kasau, 

dinding, dan sebagainya merupakan data primer di samping data visual 

berupa foto artefak,  lingkungan alam, dan budaya masyarakat Lempur 

Kerinci. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Supiran Sadi Hutomo, yang 

dikutif oleh Setya Yuwana Sudikan, bahwa penelitian kualitatif bersifat 

pemberian (deskriftif), artinya mencatat secara teliti segala gejala (fenomena) 

yang dilihat dan didengar serta dibacanya (melalui wawancara atau bukan, 

catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo, 

dokumen resmi atau bukan, dan lain-lain), dan peneliti harus membanding-

bandingkan, mengombinasikan, mengabstraksikan, dan menarik 

kesimpulan.10 Pengumpulan data juga ditempuh melalui kajian pustaka, 

dokumen tertulis dan arsip, dokumen fotografi, dan data visual lainnya serta 

benda-benda artefak dan barang kenangan sebagai penjelas informasi.11 Guna 

memeroleh data yang diperlukan penelitian ini dilakukan dengan cara 

observasi atau pengamatan secara langsung, wawancara, dokumentasi, dan 

studi pustaka. Oleh karena itu langkah-langkah yang dilakukan dalam 

memeroleh data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 
10 Burhan Bungin, ed., Metodologi Penilitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis  ke Arah Ragam 

Varian Kontemporer (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 81. 
11 SP. Gustami, Seni Kerajinan Mebel Ukir Jepara: Kajian Estetika Melalui Multi Pendekatan 

Multidisiplin (Yogyakarta: Kanasius, 2000), 35. 
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1. Observasi 

Usaha yang dilakukan untuk mendapatkan data yang faktual 

dalam penelitian kualitatif adalah peneliti terjun langsung ke lokasi 

penelitian/lapangan, melakukan pengamatan terhadap objek secara 

berulang-ulang, kondisi geografis, demografis, sosial, ekonomi, budaya, 

dan kehidupan beragama masyarakat Lempur  Kerinci. Observasi tidak 

hanya dilakukan dengan mencatat suatu peristiwa atau kejadian 

melainkan segala sesuatu yang terlihat atau diketahui selengkap mungkin 

hal-hal yang dipandang berhubungan dengan ornamen Masjid Keramat 

Lempur. Data empiris yang diperoleh dari lapangan penelitian juga 

sangat diperlukan untuk memahami secara konprehensif dari objek studi 

yang diselidiki. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) 

yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan.12 Dalam upaya memeroleh data 

diperlukan wawancara pada informan, dalam hal ini tentunya kepada 

informan yang memahami permasalahan, antara lain: sejarawan, 

budayawan, depati dan ninik mamak (pemuka adat), ulama, orang tua 

cerdik pandai (cendikiawan), dan aparatur pemerintah yang terkait. 

Untuk mengetahui persepsi informan peneliti memakai teknik dan 

 
12 Lexy J. Moleong, op. cit., 186. 
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metode wawancara berupa kegiatan interaksi lewat tanya-jawab antara 

peneliti dengan informan yang dipandang memiliki pengetahuan atau 

wawasan yang memadai terhadap informasi yang diperlukan. Wawancara 

dilakukan peneliti dengan menggunakan pendekatan yang fleksibel; sifat 

wawancara informal dan spontan; pola wawancara tidak terstruktur tetapi 

terarah sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Wawancara 

dilakukan dengan menggunakan lembaran berisi garis besar pokok-pokok 

topik atau masalah yang dijadikan pegangan dalam wawancara, 

menggunakan pertanyaan yang agak terperici namun bersifat terbuka. 

Wawancara dilakukan untuk mengetahui latar belakang sejarah 

pembuatan ornamen Masjid Keramat Lempur, nama motif, warna, 

bentuk, penempatan, fungsi, bahan, alat, makna yang berhubungan 

dengan adat, agama, lingkungan alam, motivasi dan orientasi penciptaan 

ornamen, serta tokoh-tokoh yang berperan aktif dan masyarakat 

pendukungnya. Dengan cara demikian akan memudahkan analisis 

sehingga mendapatkan data yang akurat. 

3. Dokumentasi 

Dokumen dan arsip merupakan bahan tertulis yang bergayutan 

dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu.13 Dokumentasi dilakukan 

untuk mencari data dari sumber dokumen, arsip, dan naskah kuno untuk 

melengkapi bahasan dalam bentuk perekaman dari peninggalan ornamen 

yang ada. Perekaman dalam penelitian dilakukan dengan pemotretan 

 
13 H. B. Sutopo, op. cit., 61. 



 

 17

terhadap berbagai ornamen yang diterapkan, seperti: ornamen pada tiang, 

mihrab, mimbar, tempat azan, alang, dinding, dan lain-lain. Di samping 

itu, pemotretan terhadap tumbuh-tumbuhan yang ada kemiripan dengan 

ornamen, serta peninggalan masa lampau (artefact) seperti ornamen pada 

batu-batu megalitik, ornamen pada benda logam, ornamen pada rumah 

laheik (rumah tradisional), ornamen pada batik, dan ornamen pada 

masjid-masjid kuno lain yang ada kaitannya dengan penelitian. 

4. Kajian Pustaka 

Studi pustaka merupakan suatu cara pengumpulan data dengan 

jalan mencari, membaca, dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan 

permasalahan, arah, dan tujuan penelitian. Adapun buku-buku yang 

dibaca dapat dilihat dalam daftar pustaka. Pencarian data dalam 

kepustakaan dimaksudkan untuk mengetahui pendapat dari para ahli 

mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini, sehingga 

dapat memerkuat data yang diperoleh melaui wawancara, observasi 

langsung, dan dokumentasi yang telah dilakukan. Studi pustaka ini 

dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa nantinya diperoleh informasi 

konseptual yang prinsipil berkait dengan analisis data sebagai 

konstruknya. 

5. Pemeriksaan Data dan Analisis Data 

Analisis yang dikembangkan agar memeroleh akurasi, validitas, 

dan reliabilitas data yang mendukung pembahasan ditempuh dengan cara 
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mengidentifikasi dan mengklasifikasikan berbagai informasi tertulis dan 

visual secara kritis dan selektif.14 

Sebagaimana diungkapkan Bogdan dan Biklen (1982) yang 

dikutif Lexy J. Moleong, bahwa: Analisis data kualitatif adalah upaya 

yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan 

data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 

penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain.15 

Adapun cara menganalisis hasil penelitian untuk memeroleh 

kesimpulan adalah dengan teknik trianggulasi sumber dan trianggulasi 

metode. Trianggulasi sumber dilakukan untuk memeroleh data yang 

sama dari sumber yang berbeda, sedangkan trianggulasi metode adalah 

pencarian data yang sama melalui pengumpulan data yang berbeda. Cara 

analisis penelitian kualitatif ini mengunakan analisis data interaktif yang 

didasari oleh tiga langkah operasional, yaitu: reduksi data, verifikasi data 

dan sajian data. Ketiga komponen analisis tersebut aktivitasnya dilakukan 

dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu 

proses siklus. Analisis model interaktif yang dikembangkan Milles dan 

Huberman dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 
14 SP. Gustami, 2000, op. cit., 35. 
15 Lexy J. Moleong, op. cit., 248. 
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Pengumpula

n data  

 

 

 

Gambar 1 

Analisis Model Interaktif 

(diadopsi dari Milles dan Hubberman dalam Tjetjep Rohendi Rohidi).16 

Langkah-langkah analisis data sebagaimana dipaparkan Milles dan 

Hubberman dalam penerapannya itu tidak dilakukan secara ketat. Hal ini 

didasarkan pada kenyataan bahwa analisis data yang sangat mekanistis dan 

berlebihan ketatnya dapat menutup peluang untuk memeroleh data tersamar atau 

tidak terduga yang justru sering menjadi petunjuk yang sangat penting bagi 

keberhasilan suatu penelitian. 

Penyajian berbagai data visual berupa foto ornamen Masjid Keramat 

Lempur diidentifikasi, diklasifikasi, dibandingkan, dikaitkan, dan disesuaikan 

dengan bentuk tumbuh-tumbuhan, makluk hidup, geometris, alam benda, dan 

benda buatan manusia. Dari data tersebut dapat diungkap sumber motif ornamen 

Masjid Keramat Lempur Kerinci yang telah mengalami stilisasi dan deformasi 

 
16 Matthew B Milles dan A. Michael Hubermen, Analisis Data Kualitatif, terjemahan Tjetjep 

Rohendi Rohidi (Jakarta: UI, 1992), 20. 
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bentuk. Data visual,  informasi tertulis dan informasi lisan dianalisis secara kritis 

dan selektif untuk memeroleh akurasi, dan validitas data. Dari data tersebut dapat 

diungkap eksistensi, orientasi, serta motivasi penciptaan ornamen Masjid Keramat 

Lempur Kerinci Jambi. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
A. Tinjauan Ornamen Masjid Keramat Lempur Kerinci 

Aktivitas hias menghias nenek moyang masyarakat Kerinci sebetulnya 

sudah ada sejak zaman dulunya, hal ini dapat ditelusuri jejak-jejaknya dari zaman 

prasejarah. Peninggalan benda prasejarah tersebut dapat ditemukan di dataran 

tinggi dan dataran rendah Kerinci. Berdasarkan penemuan benda prasejarah pada 

zaman Neolitikum berupa batu-batu besar silendrik yang telah digosok dan 

dibentuk, diperkirakan digunakan untuk keperluan pemujaan. Pada batu tersebut 

terdapat ornamen lingkaran seperti bentuk gong, spiral, garis patah, garis lurus, 

bentuk huruf “S” terbalik, dan bentuk manusia dalam posisi duduk menyamping, 

dan berdiri pada permukaan dan sisi batu. Di samping itu, terdapat ornamen 

bentuk binatang seperti kuda, harimau, gajah, ular, dan anjing dengan torehan 

yang sangat sederhana yang mengandung nilai pilosofis magis. 17 

Torehan ornamen yang ditemukan pada zaman Neolitikum  dalam 

kebudayaan megalitik di Kerinci merupakan warisan yang sangat berharga. Secara 

faktual yang ditemukan di lapangan berupa torehan ornamen pada batu megalitik 

situs Lolo Gedang, Kumun, Muak, dan Pondok terdapat ornamen bentuk manusia, 

lingkaran/bentuk gong, meander, garis-garis, dan kotak-kotak. Di samping itu, 

juga ditemukan ornamen bentuk gajah, anjing, kuda, ular, dan bentuk manusia 

yang terdapat pada batu berukir situs Muak diletakkan satu atap dengan batu 

lesung. Batu tersebut memiliki nilai filosofis magis serta menunjukkan pola pikir 

 
17 Idris Djafar dan Indra Idris, Menguak Tabir Prasejarah Di Alam Kerinci (Sungai 

Penuh:  Pemerintah Kabupaten Kerinci, 2001), passim. 
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serta identitas budaya masyarakat pendukungnya. Penggunaan dan pemanfaatan 

motif zaman prasejarah tersebut sebagian dapat ditemukan di Masjid Keramat 

Lempur Kerinci yang bentuknya telah distilisasi dan dideformasi. Pengaruh 

ornamen prasejarah sangat tampak jelas di Masjid Keramat Lempur seperti 

tampak pada ornamen dinding luar bentuk lingkaran tiga putaran/bentuk gong. 

 

     
1 2 

 
Gambar 2 

1). Ornamen bentuk manusia, tiga lingkaran atau bentuk gong situs Pondok. 2). 
ornamen bentuk gajah, kuda, anjing, ular, harimau dan manusia pada batu berukir 

situs Muak 
 (Dokumentasi: Alipuddin, 2009) 

 

Gambar-gambar relief yang terdapat pada batu-batu peninggalan megalitik 

di daerah Kerinci diperkirakan dibuat dengan dipahat, ditarah, dikikis, dan disugu 

dengan batu yang lebih keras. Ornamen tersebut diduga merupakan cerminan dari 

falsafah kehidupan manusia yang dipegang nenek moyang pada zaman itu. 

Terapan ornamen tidak hanya pada benda batu, tetapi juga  ditemukan 

pada bejana perunggu dari Kerinci yang masih disimpan di Musium Nasional 

Jakarta. Bejana ini bentuknya seperti kepis, yaitu keranjang bambu tempat ikan 

berhiaskan motif ikal berganda/spiral besar-besar dengan disela-sela motif tangga 
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yang memberikan kesan anyaman.18 Benda ini menyerupai wadah minum para 

serdadu, berbentuk langsing dan gepeng, serta memiliki nilai seni yang tinggi. 

Pada dinding bejana ini penuh dengan beragam hiasan bergambar geometris dan 

bentuk huruf S terbalik, serta beragam kotak segi empat berukuran kecil dan 

besar. Selain itu terdapat pula motif seperti pada kebanyakan kain wanita.19 

Ragam hias pilin berganda pada bejana perunggu dari Kerinci Sumatera Tengah 

yang juga terdapat diseluruh Indonesia bentuknya sama dengan S. Datangnya 

bersama-sama dengan kebudayaan perunggu.20 

 

 
Gambar 3  

Bejana perunggu dari Kerinci motif pilin ganda (bentuk huruf S terbalik), kotak-
kotak, dan segi tiga. Ornamen tersebut terus digunakan sampai sekarang seperti 

terdapat pada masjid-masjid kuno di Kerinci yang telah distilisasi.  
(Repro John Miksic, Ancient History) 

Pada zaman logam penerapan ornamen tidak hanya pada bejana tetapi juga 

terdapat pada senjata pedang, keris, pisau, dan ikat pinggang/sabuk. Senjata-

senjata tersebut kemungkinan digunakan untuk menjaga diri dan digunakan 

 
18 Soedarso Sp, Seni Rupa Indonesia Dalam Masa Prasejarah, dalam  Muchtar Kusuma 

Atmaja, dkk., ed., Perjalanan Seni Rupa Indonesia: Dari Zaman Prasejarah Hingga Kini, Streams 
Of  Indinesian art: From Pre-Historic To Cotemporary (Panitia Pameran KIAS, 1990-1991), 24. 

19 Djafar, op.cit., 192. 
20 A.N.J. Th.a Th. Van Der Hoop, Indonesische Siermotieven, Ragam-ragam Perhiasan 

Indonesia, Indonesian Ornamental Design (Bandung: ‘S-Gravenhage; Uitgverij Genootschap van 
Kunsten en Wettenschappen, 1949), 36. 
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sebagai senjata perang. Senjata keris dan pedang masih banyak disimpan oleh 

masyarakat sebagai pewaris dari yang memiliki pusaka tersebut. Di samping itu, 

senjata keris, pisau, pedang, dan benda logam lainnya ada yang disimpan oleh 

pemangku adat suatu Desa atau Dusun. 

Benda-banda logam ada yang terkubur di dalam tanah, sungai, dan danau 

di Kerinci. Alimin Depati mengatakan, bahwa pada waktu pembongkaran 

kuburan kuno ditemukan nenek moyang sedang membawa batu bulat bentuk 

cakram, dan dipinggang terdapat bentuk ikat pinggang terbuat dari perunggu. 

Kuburan itu dipindahkan dan peralatan tersebut dimasukkan kembali ke dalam 

kubur bersama tulang-tulangnya.21 Bukti-bukti tersebut menandakan benda-benda 

logam banyak digunakan oleh masyarakat Kerinci sebagai perlengkapan hidup 

mereka. 

 

 

 

 

 

 
21 Alipuddin, Ornamen Masjid Keramat Koto tuo Pulau Tengah Kerinci Jambi,Pertautan 

Teks dan Konteks,(Padangpanjang: ISI, 2010),91. 
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Gambar 4 

Ornamen yang diterapkan pada senjata-senjata logam (pedang, pisau, dan keris), pada 
sarang pedang nampak ornamen bentuk topi pasukan Cina. 

(Dokumentasi: Alipuddin, 2010) 
 

Ornamen pada zaman Islam semakin berkembang pesat terutama 

disebabkan adanya larangan untuk melukiskan sesuatu dengan realis maupun 

naturalis. Di dalam Hadist Nabi terdapat larangan untuk menggambarkan makluk 

hidup, di antaranya Hadist dari Aisyah ra, Rasullullah Saw bersabda artinya 

“Sesungguhnya para pemilik gambar-gambar ini akan disiksa pada hari kiamat 

sembari dikatakan kepadanya, hidupkan yang kamu ciptakan”.22 Sebagai 

peralihan dari larangan tersebut, maka terciptalah berbagai motif dengan stilisasi 

dan deformasi bentuk yang lebih variatif. Masuknya agama Islam di Kerinci 

sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam pepatah adat 

mereka yang bisa disesuaikan dengan ajaran agama Islam yang terkenal dengan 

bunyi “Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, syarak mangato dan 

 
22 Yusuf Qardhawi, Islam Bicara Seni (Solo: Intermedia, 1998), 98. 
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adat memakai”. Makna pepatah adat tersebut menjelaskan bahwa hukum adat 

berdasarkan syariat Islam yang bersendikan pada Al-Qur’an dan Hadist, yang 

melarang menggambar makluk hidup, hal ini dapat dilihat pada ornamen yang 

diterapkannya. Bila diperhatikan, ragam hias yang berkembang setelah masuknya 

Islam di Kerinci kebanyakan berbentuk tumbuh-tumbuhan, geometris, 

penggabungan keduanya yang telah distilisasi dan bentuk makluk hidup yang 

telah dideformasi, sehingga tidak tampak bentuk aslinya. Pengaruh tersebut juga 

tampak pada ornamen yang menggunakan nama dari Arab, seperti ornamen 

Zuchrufil Arabi/Arabes (bentuk anyaman anting-anting bunga dan daun), 

turiq/auraka (bentuk daun yang berjurai), Chorsnat bil hamz (bentuk lingkaran 

yang berlubang), kaff wa darj (bentuk garis-garis lengkung), dan Qaus bil 

chorsnat (bentuk lingkaran besar dan kecil).23 

Ornamen Kerinci juga tidak tertutup kemungkinan dipengaruhi oleh 

ornamen Minangkabau atau sebaliknya ornamen Minangkabau yang dipengaruhi 

oleh ornamen Kerinci. Hal tersebut dapat dilihat dari bentuknya, ornamen Kerinci 

garis agak kurang luwes dan tekstur lebih kasar dari pada garis dan tekstur 

ornamen Minangkabau. Di samping itu, ornamen Kerinci bentuk motifnya masih 

jelas tampak pengaruh motif prasejarah. Persamaan tersebut dapat ditemukan dari 

nama ornamen yang digunakan, seperti motif kluk pakau di Kerinci, kaluak paku 

di Minangkabau, itik malenggang di Kerinci, itiak pulang patang di 

Minangkabau. Perbedaannya hanya tampak dari dialek yang digunakan sesuai 

dengan daerah masing-masing. 

 
23 Iskandar Zakaria, “Tambo Alam Kerinci 2” (  tidak diterbitkan, 1984), 82-85. 
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Ungkapan rasa estetik nenek moyang orang Kerinci dapat pula ditemui di 

Masjid Keramat Lempur Kerinci dalam bentuk yang berasal dari tumbuh-

tumbuhan yang ada di lingkungan alam Kerinci. Ornamen yang menghiasi hampir 

sebagian besar elemen masjid yang meliputi tiang, dinding baik yang di dalam 

maupun dinding luar, ujung kasau, alang, mihrab, mimbar, tangga, dan tempat 

azan. 

Melihat bentuk ornamen Masjid Keramat Lempur tampak pengaruh 

sebelum agama Islam, seperti motif yang menyerupai bentuk gong yang terdapat 

di dinding bagian luar, di bawah lantai tempat azan, yang dapat ditemukan pada 

peninggalan batu prasejarah yaitu batu gong, motif pilin ganda seperti huruf S 

terdapat pada ujung kasau yang telah distilisasi. Motif itu dapat juga ditemukan 

pada bejana perunggu dari Kerinci yang masih tersimpan di Museum Nasional 

Jakarta, serta mirip dengan motif yang terdapat pada masjid-masjid kuno, rumah 

tradisional,  dan pada kain batik Kerinci. Di samping itu, terdapat bentuk daun, 

bunga, dan bentuk akar-akaran yang dijalin dan dipioh (dipilin) yang diperkirakan 

ada hubungannya dengan agama dan adat Kerinci. 

Sejarah penerapan, penggunaan, serta perkembangan seni hias menghias di 

Kerinci tidak berangkat dan muncul secara tiba-tiba, tetapi merupakan kelanjutan 

dari perkembangan sebelumnya, apakah dalam bentuknya melanjutkan tradisi 

yang sudah ada, merevisi pandangan yang berkembang atau bahkan menolak dan 

menemukan sesuatu yang baru. Runtutan perjalanan sejarah ornamen dari masa 

lampau sampai sekarang menunjukkan bahwa  kemajuan pola pikir dan pola 

hidup manusia telah mengalami perkembangan. Ornamen merupakan simbol, 
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tanda, dan identitas sebuah budaya yang hidup dan berkembang sesuai dengan 

perkembangan masyarakat pendukungnya. 

 
B. Jenis Motif Pada Masjid Keramat lempur Kerinci 

Bentuk motif yang terdapat pada Masjid Keramat Lempur Kerinci pada 

umumnya berasal dari alam dan dapat dikelompokkan dalam motif geometris: 

segi tiga, lingkaran, segi empat, dan huruf S; motif tumbuh-tumbuhan: pucuk 

pakis, buah labu, bunga, kelapa; motif alam benda: jalinan tali, gelang-gelang, dan 

motif  binatang;  gajah, ular, yang pada umumnya telah distilisasi dan 

dideformasi. Sumber motif dari alam tersebut ada yang diambil daun, bunga, 

kuncup, batang, tangkai, akar, dan ada lagi yang digabung atau disusun daun dan 

bunga, buah dan daun, serta gabungan dari motif geometris, motif alam benda, 

dan motif binatang yang telah dideformasi bentuknya. Seperti yang diungkapkan 

oleh Alimin Depati, bahwa nenek moyang orang Kerinci mengambil unsur-unsur 

alam sebagai sumber motif yang mereka lihat lansung dan banyak menggunakan 

tali menali seperti ijuk, rotan, dan manau, yang bersifat elastis serta unsur 

binatang yang disamar-samarkan.24  

Tumbuh-tumbuhan yang digunakan sebagai motif di Kerinci pada 

umumnya bermanfaat untuk dimakan, sebagai obat-obatan maupun keperluan 

hidup lainnya. Mereka langsung mencontoh alam yang ada disekelilingnya 

seperti: akar, daun, bunga, kuncup, dan sebagainya diambil dan dipetik lalu ditiru 

sesuai dengan keahlian mereka meramunya. 

 
24Alipuddin, Ornamen Masjid Keramat Koto tuo Pulau Tengah Kerinci Jambi,Pertautan 

Teks dan Konteks,(Padangpanjang: ISI, 2010),101. 
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Motif pada Masjid Keramat lempur Kerinci bila dilihat secara seksama 

bentuknya tidak ada yang sama persis seperti diduplikat dari bentuk-bentuk yang 

lain. Dilihat dari bentuk motif ini diperkirakan dibuat oleh banyak orang dan 

dengan waktu yang lama. Motif tersebut berasal dari alam lingkungan mereka dan 

diberi nama oleh masyarakat yang mengunakan motif itu sesuai dengan kemiripan 

dengan tumbuh-tumbuhan, binatang, dan alam benda lainnya yang ditiru. 

Pemberian nama tersebut berdasarkan cerita mulut ke mulut yang mereka terima 

turun-temurun dari orang tua pendahulu, serta ada kemiripan dengan bentuk yang 

diacu. 

Nama motif Bentuk motif Keterangan motif 

Matoharai ( 
matahari) 

 

 
 

Bentuk motif ini mirip 
denga matahari yang 

sedang bersinar, kalau 
dilihat dasar motif ini sama 

dengan motif yang 
diterapkan pada batu 

megalitikum  yaitu batu 
gong atau sama dengan 

bentuk bulatan 
gong/canang 

Slampit duo 
(jalin dua) 

 

 
 

Bentuk dasar motif ini 
seperti jalinan dua buah 

tali, namun bila ditelusuri 
motif tersebut berasal dari 
jalinan dua kepingan rotan 
karena pada zaman dahulu 

masyarakat selalu 
menggunakan rotan, dan 

ada kaitannya dengan adat 
masyarakat. 

Slampit tigo 
(jalin tiga) 

 

 
 

Bentuk dasar motif ini 
seperti jalinan tiga buah 
tali yang saling tumpang 

tindih, motif ini juga 
berasal dari tiga jalinan 

ritan yang serin digunakan 
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masyarakat untuk 
mengikat sesuatu, dan ada 
hubungannya dengan adat 

masyarakat. 

Slampit 
mpat( jalin 
empat) 

 

 
 

Bentuk motif tersebut 
jalinan empat tali yang 
saling tumpang tindih, 
dasar motif adalah 
peniruan dari rotan yang 
dibelah dua, rotan pada 
zaman dahulu selalu 
digunakan untuk mengikat 
sesuatu karena waktu itu 
rotanlah yang terdapat 
dihutan yang bisa 
dijadikan taliuntuk 
mengikat serta kuat, motif 
tersebut juga ada kaitannya 
dengan adat masyarakat 
Kerinci. 

Tampuk nio 
(tampuk 
kelapa) 

 

 
 

Bentuk motif tampuk nio 
tersebut ditiru dari bentuk 
tampuk kelapa. Pohon 
kelapa dari akar sampai 
pucuknya bermanfaat bagi 
masyarakat. Motif tersebut 
banyak diterapkan pada 
masjid keramat baik 
berdiri sendiri dan 
gabungan dengan motif 
lainnya. 

Kuku gajeah 
(kuku gajah) 

 

 
 

Bentuk motif ini seperti 
kuku gajah, karena di 

kerinci pada zaman dahulu 
juga banyak gajah namun 
sekang tidak tampak lagi 
atau sudah punah. Motif 

ini pada umumnya 
diterapkan pada tiang-tiang 

masjid. 

Mantaduw 
lago/mantadu 
bakarout 
(ulat 
berkelahi) 

 

 

Bentuk motif ini seperti 
ulat mentadu berkelahi 
yang saling menyerang. 
Mitif tersebut pada 
umumnya diterapkan di 
dinding masjid. 



 

 31

Labouw-
labouw 
(labu-labu) 

 

 
 

Motif labu-labu adalah 
peniruan buah labu-labu 

yang sering dimanfaatkan 
masyarakat sebagai 

makanan. Motif tersebut 
terdapat diujung tiang 

gantung, tiang tempat azan 

Pucouk 
pakouw 
(pucuk paku) 

 

 
 

Motif tersebut diterapkan 
pada papan pengunci 
sudut, alang, mihrap, 

mimbar, dinding, pentilasi 
dan ditempat lainnya. 

Gambar 5 
Motif-motif  yang diterapkan pada masjid Keramat Lempur Matoharai ( matahari), 

Slampit duo (jalin dua), Slampit tigo (jalin tiga), Slampit mpat ( jalin empat), Tampuk nio 
(tampuk kelapa), Kuku gajeah (kuku gajah), Mantaduw lago/mantadu bakarout (ulat 

berkelahi), Labouw-labouw (labu-labu), Pucouk pakouw (pucuk paku) 
(Poto Alipuddin 20015) 

 
Melihat jenis motif di Masjid Keramat lempur tentunya tidak lepas dari perjalanan 

sejarah proses kreatif, pandangan hidup, dan pola pikir masyarakat setempat pada 

saat itu, dan hubungannya dengan alam lingkungan sekitar serta adat dan 

kepercayaan. Di samping itu, sesuai dengan perkembangan zaman dan pengaruh 

budaya yang masuk ke daerah Kerinci.  

C. Struktur Bentuk Ornamen Pada Masjid Keramat lempur 

Ornamen merupakan benda seni yang dapat dinikmati keindahannya oleh 

penghayat melalui wujud. Wujud merupakan kenyataan yang tampak secara 

konkret yaitu dapat dipersepsi dengan mata, telinga, maupun kenyataan yang tidak 

tampak secara konkret, yaitu yang abstrak, yang bisa dibayangkan seperti suatu 

yang diceritakan atau dibaca dalam buku. Sebagai benda seni, ornamen pada 
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Masjid Keramat Lempur memiliki dua unsur yang mendasar yaitu bentuk (form), 

struktur (structure) atau susunan.25 

Bentuk (form) pada dasarnya merupakan organisasi, satu kesatuan, atau 

komposisi dari unsur-unsur pendukung karya seni. Ada dua macam bentuk: visual 

form, yakni bentuk fisik dari sebuah karya seni atau satu kesatuan dari unsur-

unsur karya seni tersebut, dan special form adalah bentuk yang diciptakan karena 

adanya hubungan timbal balik antara nilai-nilai yang dipancarkan oleh fenomena 

bentuk fisiknya terhadap tanggapan kesadaran emosionalnya. Bentuk fisik sebuah 

karya dapat diartikan sebagai konkretisasi dari subjek matter tersebut dan bentuk 

psikis sebuah karya merupakan susunan kesan hasil tanggapan. Hasil tanggapan 

yang terorganisir dari kekuatan proses imajinasi seorang penghayat akan terjadi 

sebuat bobot, arti, makna atau isi sebuah karya seni. 

Keterampilan dan kemampuan mengorganisasikan elemen-elemen seni 

merupakan suatu proses desain yang dalam bentuk konkritnya berupa karya seni. 

Karya seni pada hakekatnya merupakan ekspresi batin sebagai respons atas 

fenomena yang diamatinya. Untuk sampai kepada bentuk-bentuk yang 

dikehendaki, suatu karya seni merupakan bangunan dari unsur-unsur 

pendukungnya. Oleh karena itu, desain sebagai aktivitas menata unsur-unsur 

karya seni perlu memedomani asas-asas desain (principles of design) yang 

meliputi; kesatuan, keseimbangan, irama, proporsi, dan ukuran. Unsur-unsur 

tersebut mencakup bentuk, manfaat, fungsi, medium, dan struktur visual. Desain 

sebagai produk bartalian dengan hal-hal tersebut, terlebih desain sebagai struktur 

 
25 Djelantik A. A. M., Estetika Sebuah Pengantar (Bandung: Masyarakat Seni 

Pertunjukan Indonesia, 1999), 20. 
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visual yang didalamnya mencakup komponen berupa: garis, bidang, warna, sifat 

permukaan, dan lain-lain. Setiap bentuk benda yang dihasilkan dari desain, 

bukanlah suatu pembentukan alamiah, tidak hadir dengan sendirinya. Kelahiran 

setiap produk desain selalu dimulai dari terjadinya tuntutan yang timbul, akibat 

dari semakin meningkatnya kebutuhan dalam kehidupan manusia. Sudah 

sewajarnya setiap kelahiran produk desain harus selalu didasari misi untuk 

memenuhi tuntutan-tuntutan yang dibutuhkan manusia, sehingga desain 

merupakan jawaban konkrit dari setiap masalah yang timbul dalam kehidupan. 

Ujung proses pelahiran seperti dapat melahirkan variasi desain yang dapat diamati 

melalui bentuk dan fungsinya. 

Menatap tampilan ornamen pada Masjid Keramat Lempur serentak terkilas 

dalam fikiran tentang cara pembuatannya. Tampilan bentuk yang mempesona, 

menarik, dan indah dipahami sebagai hasil kerja dari tangan terampil yang 

dituntut kesabaran dan kecermatan dalam pengerjaannya. Hampir setiap lekuk 

ornamennya seakan menjelaskan tentang cara kerja nenek moyang yang rumit dan 

teliti. Kehalusan serta kerumitan yang ditampilkan menunjukkan pula adanya 

panduan yang senantiasa dipatuhi. Hal itu dapat dilihat pada susunan serta 

komposisi dan tampilannya yang sangat rumit tetapi sangat menyatu dan indah. 

Ormanen pada masjid Keramat Lempur bila dilihat dari bentuk fisiknya 

masing-masing memiliki bentuk dan susunan yang berbeda-beda, begitu pula 

dengan bentuk motif dan ukurannya. Motif-motif ornamen tersebut diterapkan 

pada tiang, dinding, tempat azan, mihrab, mimbar, alang, kasau, lesplang, dan 
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papan pengunci sudut dinding. Motif-motif tersebut ditata dan disusun dengan 

pertimbangan estetis. 

Motif sulur-suluran yang distilisasi dari tumbuh-tumbuhan yang terdapat 

di setiap elemen masjid  dalam bentuk horizontal dan vertikal dan bahkan pada 

bagian tertentu mengelilingi delapan segi tiang dengan komposisi tertentu sesuai 

dengan penempatannya. Di samping itu, motif hias itu diukir dengan teknik ukir 

cekung dan cembung dengan dasaran tembus, dan rata, sehingga ornamen tampak 

lebih indah dan hidup dengan bentuk sulur-suluran secara simetris ke kanan dan 

ke kiri. Komposisi penempatan motif yang terdapat pada masing-masing elemen 

masjid memiliki unsur-unsur hias daun-daunan, buah-buahan, gabungan gemetrik, 

dan tumbuh-tumbuhan, dan jalinan tali menjadi motif hias yang nampak 

harmonis. 

1. Struktur Bentuk Ornamen Pada Dinding Luar 

Bentuk ornamen yang diterapkan pada dinding bagian luar Masjid 

Keramat Lempur adalah ornamen dekoratif yang terdiri dari gabungan berbagai 

motif yang membentuk satu kesatuan. Motif matoharai (matahari) yang berbentuk 

gabungan beberapa lingkaran kemudian di isi oleh motif kembang bunga yang 

menyerupai matahari yang sedang bersinar dan pada lingkaran bangian luarnya di 

isi dengan motif slampit duo (pilin dua) yang tidak putus mengelilingi lingkaran 

tersebut. Motif-motif tersebut dikomposisikan secara horizontal yang diselingi  

atau dipisah oleh papan pengunci. Di bawah motif matoharai (matahari) terdapat 

motif mentaduw lago  (ulat berkelahi) yang diisi dengan motif slampit duo (pilin 

dua) di tengah-tengahnya terdapat motif tampok nio (tampuk kelapa). Motif 
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tersebut berbentuk ulat yang berkelahi yang saling melilit  yang disusun secara 

berselingan dengan arah horizontal. Di bawah motif mentaduw lago (ulat 

berkelahi) terdapat motif jeruji atau terali  yang disusun secara vertikal. Dibagian 

paling bawah terdapat motif slampit mpat (jalin empat). Yang dikomposisi dengan 

arah horizontal dan dijalin saling tumpang tindih serta di tengah-tengahnya 

terdapat motif tampok nio (tampuk kelapa), motif tersebut berbentuk ikatan tali, 

terkesan suatu ikatan yang kuat dan kokoh. Ornamen-ornamen  tersebut disusun 

berulang-ulang di semua bagian dinding timur, selatan, utara, dan barat masjid 

serta diwarna atau dicat dengan warna kuning, merah, hijau, dan biru. 

 

 

Motif 
slampit duo Motif  

matoharai

Motif mantadu 
lago 

Motif 
tampok nio 

Motif terali 
atau jeruji 

Motif 
slampit mpat 

Gambar 6 

Bentuk ornamen pada dinding luar Masjid 
Keramat Lempur yaitu motif  matoharai, 

pilinduo, mantaduw lago, tampok nio, terali 
atau jeruji, slampi mpat (Foto Alipuddin, 2015) 

 
2. Struktur Bentuk Ornamen Pada Dinding Dalam 

 Bentuk ornamen pada dinding bagian dalam masjid Keramat Lempur 

hampir sama dengan bentuk ornamen yang diterapkan pada masjid ditempat 

lainnya, tetapi hanya komposisinya yang berbeda. Ornamen yang diterapkan 

dimasjid tersebut yaitu ornamen slampit duo,binteag-binteag, pucouk pakouw, 



 

 36

tampok nio, terali atau jeruji. Motif slampit duo berada paling atas yang 

dikomposisi arah horizontal, disusun berulang-ulang sehingga membentuk 

kesatuan yang harmonis, dan diwarna berselingan kuning, merah, dan hijau. 

Motip binteag-binteag berada diantara motif slampit duo dan pocouk pakouw 

yang disusun secara simetris dan berulang-ulang. Motif pucouk pakouw disusun 

secara horizontal, motif tersebut diisi oleh motif slampit duo dan diwarna dengan 

merah, kuning, dan hijau.  Motif tampok nio juga disusun secara horizontal 

ditarapkan pada papan pengunci motif  jeruji atau terali. Motif jeruji atau terali 

juga disusun secara horizontal yang membuat sirkulasi udara bisa keluar-masuk 

dan cahaya bisa menerangi ruangan dalam masjid. 

Motif 
slampit duo 

 

Motif binteag-
binteag 

Motif Pucouk 
pakouw  

Motif 
tampok nio 

Motif terali au 
jerujit 

Gambar 7 
Motif slampit duo, Motif Pucouk pakouw, Motif 
terali, Motif binteag-binteag, Motif tampok nio 

 

3. Struktur Bentuk Ornamen pada Tiang Tupang Samping 

Ornamen pada tiang Tupang Samping memiliki berbagai macam bentuk 

ornamen diantaranya: gabungan motif  slampit tigo ( jalin tiga) terletak pada 

bagian bawah yang mengelilingi setengah tiang sudut, motif pakouw rancah 

(potongan pakis) berada di atas motif slampit tigo (jalin tiga) dan motif gleag-
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gleag (gelang-gelang).  Motif gleag-gleag (gelang-gelang) mengapit kedua motif 

slampit tiga (jalin tiga) dan motif paku rancah (potongan pakis) sehingga 

membentuk satu kesatuan yang harmonis. Motif pucok pakouw (relung pakis) 

berada pada penyangga alang dengan tiang, motif tersebut saling tumpang tindih 

namun tidak saling menusuk. Motif tampok nio (tampuk Kelapa) yang 

dikomposisikan di tengah-tengah papan yang masuk pada tiang. Motif slampit 

duo (jalin dua) dan motif binteag-binteag (bintang-bintang) disusun pada papan 

yang menempel pada alang yang menutup bagian ujung tiang terlihat menyatu dan 

indah. Ornamen dekoratif tersebut berada pada bagian dalam tiang tupang dengan 

bentuk tiang persegi delapan yang disusun secara simetris dengan motif tumbuh-

tumbuhan digabung dengan motif geometris dalam bentuk vertikal. Motif slampit 

tigo (jalin tiga) disusun tumpang tindih, mengikat namun tidak saling menusuk, 

berbentuk anyaman, dan bergelombang terkesan ada irama. Motif gleang-gleang 

(gelang-gelang) dan slampit tigo (jalin tiga) disusun secara horizontal. Semua 

motif diwarna dengan merah, kuning, biru, hijau, dan putih. Komposisi dari 

semua motif tersebut memberi kesan ada keseimbangan, repetisi, kesatuan, 

mengikat, dan kuat. 
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Motif 
slampit duo Motif  

Motif pucok 
pakouw 

Motif pakou rancah  

Motif gleang-gleang  

Motif pakou rancah  
Motif slampit tigo 

Motif kluk 
pakou 

Motif  
tampok nio 

Gambar 8 
Bentuk ornamen motif slampit tigo, slampit duo, 

binteag-binteag, gleang-gleang, tampok nio, motif 
pakouw rancah, dan pucok pakouw.  

(Foto Alipuddin, 2015) 
 
4. Struktur Bentuk Ornamen Pada Tiang Tuo 

 Empat batang tiang tuo ini dibuat segi delapan sama besar dan juga 

diterapkan ornamen. Di tengah-tengah dibentuk dan dikomposisi motif gleag-

gleag (gelang-gelang) yang disusun bertingkat-tingkat mengelilingi tiang, dari 

susunan ornamen tersebut terkesan patah, berliku, atau melingkar, yang disusun 

secara vertikal dengan warna merah, kuning, dan hijau. Di bagian bawah motif 

gelang-gelang terdapat motif slampit mpat (jalin empat) yang saling tumpang 

tindih mengelilingi tiang segi delapan dan dibagian atas motif  gleag-gleag 

(gelang-gelang) terdapat motif slampit tigo (jalin tiga). Sebagai penyangga alang 

terdapat kayu yang menancap ke tiang berornamen pucok pakouw (pucuk paku) 

yang disusun secara berulang-ulang sehingga terkesan ada irama, tumpang tindih 

namun tidak saling menusuk. Ornamen tersebut dilapisi warna merah, kuning, dan 

hijau. 
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Motif pucok 
pakauw 

Motif slampit tigo 

Motif gleag-gleag 

Motif slampit mpat 

Tiang segi delapan 

Gambar 9 
Struktur ornamen pada tiang tuo dengan 

motif Motif  Motif pucok pakauw 
slampit tigo, Motif gleag-gleag, Motif 

slampit mpat 
(Foto Alipuddin, 2015) 

 
 
 
5. Struktur Bentuk Ornamen Pada Mimbar 

Ornamen yang diterapkan pada mimbar masjid Keramat Lempur dengan 

motif pucok pakouw (pucuk paku), tampok nio (tampuk kelapa), slampit duo (jalin 

duo) dan tiang terali. Motif pucok pakouw (pucuk paku) dikomposisi saling 

tumpang tindih tetapi tidak saling menusuk, motif tersebut lebih  dominan dari 

motif yang lainnya diterapkan pada mimbar tersebut. Motif tampok nio (tampuk 

kelapa) tersebut berada di tengah-tengah dinding mimbar dan tempat berawalnya 

motif pucok pakouw (pucuk paku), sedangkan motif slampit duo (jalin dua) 

mengisi motif pucok pakouw (pucuk paku) dan tiang terali sebagai penyangga dari 

motif-motif tersebut. 
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Gambar 10 
 

Motif pucok pakouw, Motif tampok nio, Motif 
pucok pakouw dengan isian motif slampit duo, 

dan Tiang yang dibentuk seperti terali 
(foto Alipuddin, 2015) 

Motif pucok pakouw 

Tiang yang dibentuk 
seperti terali 

Motif tampok nio 

Motif pucok pakouw 
dengan isian motif 
slampit duo 

 
6. Struktur Bentuk Ornamen pada Tempat Azan 

Tempat azan Masjid Keramat terletak pada tiang tuo (tua) atau tengah 

yaitu disudut tiang bagian Selatan dan di atas tempat azan tersebut terdapat tempat 

duduk-duduk disaat menunggu waktu shalat masuk. Di bagian bawah lantai papan 

tempat azan tersebut dihiasai dengan dua buah motif motif matoharai (matahari), 

tampok nio (tampuk kelapa), mantaduw lago (ulat berkelahi). Motif mantadu lago 

(ualt berkelahi) dikomposisi pada bagian tepi dari lantai tersebut, sedangkan motif 

slampit duo (jalin dua) dikomposisi ditengah-tengah motif matoharai (matahari). 

Motif tampok nio (tampuk kelapa) mengisi ruang-ruang kosong dari motif 

tersersebut. Motif-motif dicat dengan warna kuning, hijau, biru, putih, dan merah. 
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Motif  mentadu 
lago 

Motif slampit duo 

Motif matoharai  

Motif tampok nio Motif  labouw-
labouw 

Motif gleag-gleag 

Gambar 11 
Bentuk ornamen pada tempat azan dengan motif 
Motif  mentadu lago, Motif matoharai , Motif 

slampit duo, Motif tampok nio, Motif gleag-gleag, 
dan Motif  labouw-labouw. 

(Foto Alipuddin, 2015) 
 

 
7. Struktur Bentuk Ornamen Pada Ujung Kasau 

Ornamen yang terdapat pada ujung kasau tersebut bila kita perhatikan 

merupakan stilisasi ornamen prasejarah yaitu motif pilin ganda (motif bentuk 

huruf S) yang dapat ditemukan pada bejana perunggu dari Kerinci yang tersimpan 

di Museum Nasional Jakarta. Hiasan ini dapat juga ditemukan pada Masjid 

Agung Pondok Tinggi, Masjid Keramat di Pulau Tengah dan pada kain batik 

Kerinci, yang oleh orang Kerinci motif disebut gadeig-gadeig. Ornamen itu 

diwarna merah, kuning, hijau dan biru, yang diukir dengan teknik ukir datar dan 

tembus. Tampak garis yang saling bersinggungan tetapi tidak saling menusuk 

terkesan bergerak dan ada irama. Motif tersebut tidak memiliki asal tumbuh dia 

menyalar dari batang yang sama, berkembang serta  mekar di bagian ujungnya 

dan terkesan lebih hidup. 
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Motif gadeing-
gadeig (gading-
gading) 

Gambar 12 

Bentuk ornamen pada ujung kasau, Ornamen ini bila 
kita perhatikan secara seksama berbentuk motif 

prasejarah yaitu motif pilin ganda (motif huruf S) 
(Foto Alipuddin, 2015) 

 
 
8. Struktur Bentuk Ornamen pada Papan Pengunci Sudut Dinding 

Bentuk ornamen yang diterapkan pada papan pengunci sudut dinding 

masjid Keramat Lempur merupakan stilisasi dari bentuk tumbuh-tumbuhan pakis 

yang pada umumnya tumbuh dan hidup di rawa-rawa. Tumbuhan pakis 

dimanfaatkan oleh manusia untuk sayur-sayuran, pengambilan dipatahkan 

pucuknya dan biasanya cepat tumbuh batang baru. Dari tumbuhan tersebut 

ditapsirkan sumber tercipta motif pucok pakouw (pucuk paku) yang diterapkan 

secara sambung menyambung dan diwarna merah, kuning, biru, putih dan hijau, 

yang dikomposisikan secara melengkung, berliku, atau berkelok-kelok. Penyajian 

seni ornamen itu umumnya berhubungan dengan jalinan yang saling mengikat 

dan terpadu, antara bentuk satu dengan yang lainnya saling berkaitan dalam 

bentuk pengulangan, baik dalam bentuk hiasan pasif maupun hiasan yang 

berfungsi aktif. Motif tampok nio (tampok nio) diletakkan ditengah-tengah 

sebagai awal tumbuhnya motif pucok pakouw (pucuk paku) dan motif slampit duo 

(jalin dua) mengisi motif pucok pakouw (pucuk paku). 
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Motif pucok 
pakouw 

Motif tampok nio 

Motif klok pkou 
yang di isi dengan 
motif slampit duo 

Gambar 13 

Bentuk komposisi ornamen pucok pakou, 
slampit duo, dan tanpok nio 

(Foto Alipuddin, 2015) 
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D. Fungsi Ornamen Masjid Keramat 

Kehadiran ornamen yang mengiringi kehidupan manusia sejak zaman 

prasejarah sampai sekarang tidak hanya  diekspresikan sebagai penghias benda. 

Namun, ornamen sejak dahulu juga dimanfatkan untuk keperluan penghubung 

antara manusia dengan alam gaib. Ornamen dibuat dalam bentuk penampilannya 

masih sangat sederhana. Diwujudkan dalam berbagai motif dan susunan pada 

suatu media  yang berfungsi sebagai penanda dan simbol tertentu, bersifat dua 

dimensional atau tiga dimensional. Di samping itu, ornamen juga berfungsi untuk 

mempengaruhi pola pikir, berprilaku, dan bertindak suatu masyarakat. 

Tampilan ornamen pada Masjid Keramat Lempur  merupakan manisfestasi 

dari keinginan batin nenek moyang masyarakat Kerinci untuk mengungkapkan 

perasaannya, dituangkan dalam beragam bentuk yang digarap indah. Di samping 

itu, memiliki fungsi menambah keindahan, kekuatan, kemegahan secara fisik juga 

memiliki fungsi yang berhubungan dengan pandangan hidup, agama, dan adat 

masyarakat setempat. Kehadiran ornamen memiliki fungsi ganda, yaitu fungsi 

ekspresi estetik dan fungsi yang dimaksud oleh pencipta atau telah melalui 

konvensi dari masyarakat pendukungnya. 

Sejak zaman dahulu seni terus dimanfaat dalam kehidupan manusia untuk 

berbagai kebutuhan. Sebagaimana yang diuraikan Feldman For art continues to 

satisfy: 1) our individual needs for personal expression; 2) our social needs for 

display, celebration, and commonication, and; 3) our physical needs for 

utilitarian  structures and objects (seni terus berlansung untuk memuaskan: 1) 

kebutuhan-kebutuhan individu kita tentang ekspresi pribadi; 2) kebutuhan-
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kebutuhan sosial kita untuk keperluan display, perayaan dan komonikasi; 3) 

kebutuhan-kebutuhan fisik kita mengenai barang-barang dan bangunan-bangunan 

yang bermanfaat).26 Lebih lanjut Untuk mengungkap aspek fungsi ornamen pada 

Masjid Keramat Lempur digunakan analisis yang dikemukan Feldman tentang 

fungsi seni sebagai berikut: 1) the function of art: personal functions of art, the 

social functions of art, the fhysical functions of art (fungsi seni meliputi: fungsi 

personal, sosial, dan fisik). 

 
1. Fungsi Personal 

Manusia adalah makluk yang diciptakan Tuhan dengan sempurna yang 

telah diberikan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani manusia dapat berupa 

pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Kebutuhan rohaniah berupa agama, etika, 

sosial, dan seni. Kebutuhan jasmani dan rohani manusia dapat dipenuhi dengan 

kehadiran seni. Manusia membutuhkan kepuasan dan ketenangan jiwa. Untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut manusia dengan kehendak pikiran dan perasaannya 

menciptakan berbagai bentuk karya seni. 

Menurut L.C.T. Bigot, Ph. Kohnstamm, B.G. Palland yang dikutip oleh 

Sidi Gazalba mengatakan, ilmu jiwa membagi rasa dalam rasa indria dan rasa 

rohani. Rasa rohani terbagi lagi dalam rasa agama, rasa etika, rasa seni, rasa 

intelek, rasa sosial dan rasa diri. Rasa rohani menyebabkan manusia dapat 

menerima, berencana, berlaku dan berbuat segala sesuatu yang berkenaan dengan 

agama, etika, seni, intelek, sosial dan diri sendiri. Rasa rohani diolah oleh fikiran. 

 
26 Edmund Burke Feldman, Art As Image And Idea (New Jersey: Englewood Cliffs, 

1967), 2-3. 
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Kerja sama antara keduanya melahirkan kemauan. Kemauan itulah yang 

merangsang manusia untuk berlaku dan berbuat, termasuk rangsangan untuk 

menciptakan seni.27 

Bahasa yang digunakan untuk mengkomunikasikan perasaan dan ide-ide 

manusia salah satunya adalah bahasa seni rupa. Seni sebagai suatu alat ekspresi 

yang tidak hanya mengungkap ilham dan emosi pribadi tentang kehidupan 

semata, seni juga mengandung pandangan-pandangan pribadi tentang peristiwa-

peristiwa dan objek-objek umum, dan situasi-situasi kemanusiaan mendasar, 

seperti: cinta, kematian, perayaan, dan sakit, terulang dengan konstan sebagai 

tema-tema seni.28 

Salah satu bukti keahlian nenek moyang Kerinci dalam mengekspresikan 

olah batin dari pengalaman estetik adalah ornamen yang diterapkan pada Masjid 

Keramat Lempur. Keahlian nenek moyang Kerinci dalam meramu pengaruh 

budaya sebelum masuknya Islam dan bentuk-bentuk alam sekitar telah melahirkan 

ide kreatif dan inovatif. Wujudnya berupa ornamen yang memiliki nilai 

keindahan, bentuk yang unik, dan memiliki karakter yang khas, serta 

mengisyaratkan berbagai makna dan fungsi-fungsi tertentu yang mencerminkan 

budaya masyarakat Kerinci. 

Perwujudan ornamen yang melekat pada bangunan Masjid Keramat 

Lempur tidak tertutup kemungkinan merupakan krativitas seseorang dalam 

mengekspresikan jiwa seninya, namun unsur-unsur pribadi melebur dengan ide-

ide dan pandangan bersama yang berlandaskan budaya masyarakat dan 
 

27 Sidi Gazalba, Mesjid: Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam (Jakarta: Pustaka Antara, 
1975), 205. 

28 Feldman, op. cit., 4-5. 
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dipengaruhi oleh lingkungannya. Melalui fakta di lapangan dapat dilihat bahwa 

ornamen yang diterapkan memiliki perbedaan dalam bentuk motif dan cara 

penggarapannya. Fakta itu menandakan tidak satu orang yang membuat ornamen 

tersebut. Bangunan Masjid Keramat beserta ornamen yang melekat dikerjakan 

sistem gontong-royong dengan solidaritas yang tinggi dan pengabdian yang tulus 

terhadap Allah Swt. Keberadaan ornamen pada Masjid Keramat Lempur 

mayoritas menyiratkan nilai-nilai yang berhubungan dengan adat, agama, dan 

aturan budaya hidup masyarakat setempat yang dijadikan sebagai cerminan dalam 

bertingkah laku setiap pribadi anggota masyarakat. 

    

Gambar  14 

Ornamen pada dinding luar motif matoharai (matahari) dapat dilihat perbedaan 
ornamen yang diterapkan hal tersebut menandakan ornamen tidak dibuat oleh 

seseorang namun secara bersama-sama atau sistem gontong royong 
(Foto Alipuddin, 2015) 

 

Motif-motif matoharai (matahari) di atas berbeda kembang didalamnya 

ada yang delapan, tujuh, enam, dan lima. Perbedaan dari motif-motif tersebut 

menandakan bahwa fungsi personal mereka telah muncul dan mereka 

kemungkinan telah meonjolkan diri mereka buatan siapa yang paling indah. 

Seiring berjalannya waktu dan perubahan zaman masjid tersebut 

mengalami pemugaran dan rehabilitasi pada bagian-bagian tertentu, seperti pada 

dinding, lantai, pintu, atap, cat, dan sebagainya. Pemugaran pada dinding bagian 
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bawah dan lantai yang awalnya terbuat dari kayu lalu diganti dengan semen. 

Dalam pemugaran tersebut masyarakat berlomba-lomba menyumbang baik 

berupa zakat, infaq, dan sadaqah untuk pembangunan masjid. 

2. Fungsi Sosial 
 

Ornamen sebagai bagian dari seni visual merupakan salah satu wujud 

ekspresi yang mengusung nilai dan norma dari perilaku suatu masyarakat. Di 

samping itu, ornamen berfungsi sebagai pola untuk berfikir, bertindak, dan 

berprilaku. Pada lingkungan budaya tertentu menunjukkan keserupaan atau 

keseragaman sebagai konsekuensi pemahaman dan kesepekatan bersama diantara 

masyarakat. Fakta sosial dalam kehidupan bersama suatu masyarakat diikat oleh 

penggunaan ornamen jenis tertentu yang telah disepakati. Ikatan sosial masyarakat 

itu dibangun oleh konvensi bersama yang citra hidup bersama tersebut di lihat 

dalam ornamen. Oleh karena itu, masing-masing daerah memiliki ragam ornamen 

yang ekspresinya berbeda-beda. Pandangan kolektif dan pandangan yang 

bersumber dari individu terhadap alam dan fenomena yang ada pada alam yang 

akhirnya juga menjadi milik bersama suatu masyarakat akan tampak pada 

ornamen yang diekspresikannya. Ornamen dengan demikian memiliki fungsi 

sesuai dengan nilai, norma, dan pandangan hidup masyarakatnya. 

Sebagaimana yang di uraikan Feldman tentang fungsi sosial karya seni 

sebagai berikut: 

That is, art perfroms a social when (1) it seeks or tends to influence the 
collective behavoir of people; (2) it is created to be seen or used primarily in 
public situations; and (3) it expresses or describes social or collective aspects 
of existence as opposed to individual and personal kinds of experience.29 

 
29 Feldman, op. cit., 36. 
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Karya seni itu menunjukkan suatu fungsi sosial apabila (1) ia (karya seni 

itu) mencari atau cenderung memengaruhi prilaku kolektif orang banyak; (2) 
karya itu diciptakan untuk dilihat atau dipakai (dipergukan), khususnya di 
dalam situasi-situasi umum; (3) karya seni itu mengekspresikan atau 
menjelaskan aspek-aspek tentang eksistensi sosial atau kolektif sebagai lawan 
dari bermacam-macam pengalaman personal maupun individu. 

 
Berangkat dari uraian Feldman untuk melihat fungsi sosial ornamen yang 

merupakan bagian yang tak terpisahkan dan melekat dengan Masjid Keramat 

Lempur. Bangunan masjid dalam penciptaannya tentu digunakan untuk tempat 

beribadah umat Islam, di samping itu, ornamen yang melekat dirancang untuk 

memperindah bangunan dengan tujuan untuk mendukung tampilan struktur 

bangunan. Dalam penciptaan tersebut tentunya diiringi dengan pemikiran dan olah 

kreativitas estetik yang digabung dengan rambu-rambu aturan-aturan adat dan 

ajaran agama. Penciptaan ornamen Masjid Keramat Lempur penuh pertimbangan 

estetis, etika, dan agama yang terus benjalan seiring sampai sekarang. Di samping 

itu, dalam penciptaan ornamen lingkungan alam sekitar juga menjadi sumber 

inspirasi terciptanya bentuk-bentuk ornamen di Masjid Keramat Lempur. 

Ornamen tersebut telah mengalami stilisasi dan deformasi bentuk sesuai dengan 

pandangan hidup masyarakat setempat yang tercermin dari nama-nama motifnya. 

Motif slampit duo (jalin dua), salmpit tigo (jalin tiga), dan slampit mpat (jalin 

empat) yang bersumber dari akar-akaran, rotan, dan sebagainya yang ada dihutan 

menjadi jalinan tali-menali yang saling mengikat. Motif ini merupakan 

simbolisasi yang berkaitan dengan perilaku hidup yang saling tolong-menolong, 

kerja-sama, persatuan, kesepakatan, dan kebulatan tekat antara sesama anggota 

masyarakat serta berhungan dengan  aturan adat dan agama sehingga tidak terjadi 
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penyimpangan dan perselisihan di tengah masyarakat. Begitu pula dengan motif  

pucok pakauw (pucuk paku) mengusung fungsi sosial tentang tanggung jawab 

seorang ayah terhadap anak dan kopanakan. Ornamen yang ditarapkan secara 

tidak langsung telah menampilkan fungsi sosial dari efek yang diusungnya. Di 

samping itu, dari bentuk serta makna yang diusung telah mempengaruhi, pola 

pikir, berperilaku, dan bertindak anggota masyarakat Lempur. 

Pandangan nenek moyang masyarakat Kerinci dalam menciptakan 

ornamen tidak hanya mengekspresikan perasaan estetik saja untuk memuaskan 

perasaan, namun mereka juga memikirkan kebutuhan umum dan tanggung jawab 

sosial terhadap masyarakat. Tanggung jawab sebagai anggota masyarakat telah 

diatur sesuai dengan adat dan agama Islam. Ajaran-ajaran agama harus 

diimplementasikan dengan menstilisasi dan mendeformasi berbagai jenis motif 

yang diterapkan. For them, art does not exist merely to entertain and gratify the 

senses; it must edify. It must play a role in the improvement of our collective 

existence (bagi mereka, seni tidak hanya eksis untuk menghibur dan memuaskan 

perasaan-perasaan; eksistensi seni harus menunjukkan perhatian seseorang 

terhadap yang lain, misalnya pada agama).30 

 
3.  Fungsi Fisik 

 
By the fhysical function of art, I mean the creation of objects which 

operate as containers and tools (fungsi fisik yang dimaksud Feldman adalah suatu 

ciptaan objek-objek yang dapat berfungsi sebagai wadah dan alat).31 Karya seni di 

 
30 Feldman, op. cit., 39. 
31 Feldman,  op. cit., 70. 
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samping dapat dilihat dan dinikmati keindahannya dan dapat pula digunakan 

wujud fisiknya.  Karya seni dalam rancangan (desain) perlu dipikirkan dalam 

pembentukannya yang bisa bermanfaat secara efisien. Lebih lanjut Feldman 

menjelaskan Thus, the physical function of art or design is connected with the 

effective operation of objects according to criteria of usefulness and efficiency as 

well as those of appearance and appeal (demikianlah, fungsi fisik seni dan desain 

dihubungkan dengan penggunaan objek-objek/benda-benda yang efektif sesuai 

dengan kriteria kegunaan dan efisiensi baik penampilan maupun 

tuntutan/permintaannya).32 Fungsi fisik ornamen pada Masjid Keramat Lempur 

dapat dianalisis sebagai berikut. Ornamen yang diterapkan pada Masjid Keramat 

berfungsi sebagai panambah indah elemen-elemen masjid yang dihiasi. Elemen 

masjid yang diberi ornamen nampak lebih menarik dan dapat menggugah 

perasaan penikmatnya melalui motif serta komposisinya. Ornamen diwujudkan 

sebagai dekorasi dari elemen masjid dalam bentuk dua dimensional dan tiga 

dimensional yang disusun secara simetris, asimetris, memusat, memancar, pojok, 

dalam posisi horizontal dan vertikal. 

Di samping itu, fungsi fisik ornamen yang bersifat pasif adalah ornamen 

yang diterapkan hanya untuk menambah indah bangunan Masjid Keramat, yaitu 

ornamen yang diterapkan itu jika dihilangkan atau dilepaskan tidak berpengaruh 

terhadap konstruksi dari benda yang dihias atau bangunan tersebut. Ormanen itu 

dapat ditemukan pada tiang, dinding, tangga, alang, dan sebagainya. Ornamen 

yang diterapkan pada Masjid Keramat juga berfungsi aktif pada bangunan yang 

 
32 Feldman,  op. cit., 70. 
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dihias. Perwujudannya tidak terbatas sebagai penambah indah saja, tetapi menjadi 

satu kesatuan yang utuh dengan konstruksi bangunan, apabila ornamen 

dihilangkan dapat memengaruhi dan bahkan merusak konstruksi bangunan. 

Ornamen tersebut dapat ditemukan pada mihrab, mimbar, papan pengunci sudut, 

penyangga alang, terali dinding, dan tempat azan. 

Ornamen yang diterapkan pada Masjid Keramat di samping berfungsi 

pasif dan aktif juga memiliki fungsi simbolis filosofis. Ornamen tersebut 

mempunyai makna yang lebih dalam menyangkut pandangan hidup masyarakat 

pendukungnya. 

 

Ornamen yang 
bersifat aktif 

Ornamen yang 
bersifat pasif 

Ornamen yang 
bersifat aktif 

Gambar 15 

Ornamen pada mimbar khutbah yang 
bersifat aktif dan ornamen pada tiang yang 

bersifat fasif 
(Foto Alipuddin, 2015) 

 
Keberadaan ornamen sangat ditentukan oleh unsur-unsur rupa atau unsur 

visual yang melingkupinya. Unsur-unsur itu berupa garis, bidang, bentuk ruang, 

warna, dan sebagainya. Unsur-unsur tersebut tidak harus hadir secara lengkap 
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pada sebuah ornamen, karena masing-masing unsur itu diciptakan untuk 

mewujudkan citra tertentu. Dalam proses penciptaan sebuah ornamen 

mengutamakan perasaan, bukan berarti harus lepas dari unsur-unsur lain, seperti 

pikiran, atau cipta dan unsur etika atau karsa. Dalam pembuatan ornamen unsur 

karsa ikut berperan dalam menentukan konsep bentuk yang harus disesuaikan 

dengan fungsi agamanya. Apabila ornamen difungsikan hanya untuk keindahan 

saja bisa saja orang akan menilainya dengan predikat kurang bagus, bagus, cukup 

bagus atau jelek sama sekali. Di Masjid Keramat Lempur terdapat ornamen yang 

diterapkan pada keseluruh bentuk atau hanya di beberapa bagian tertentu saja 

yang dirasa perlu diberi hiasan. 

 
E. Makna Ornamen Berkaitan Dengan Adat dan Kepercayaan Masyarakat 

Kerinci 

Ornamen pada hakekatnya merupakan sebuah bahasa dalam bentuk visual 

yang memiliki makna, pesan tertentu yang dapat direspons atau diinterpretasi. 

Ornamen mengusung informasi yang cukup dalam dan sekaligus menjalin 

komunikasi dengan pengamat. Setiap pengamat akan bisa saja berbeda tafsirannya 

terhadap satu bentuk ornamen. Di samping itu, ornamen juga dipengaruhi dengan 

siapa, dimana, kapan, ornamen itu diciptakan. Khususnya ornamen yang 

diterapkan di Masjid Keramat Lempur Kerinci memiliki makna yang perlu 

diungkap. Disadari bahwa untuk mengungkap dan memahami makna yang asli 

dari motif-motif ornamen yang ada pada Masjid Keramat Lempur memang 

pekerjaan yang sangat sulit terpenuhi mengingat kehidupan masyarakat 

pembuatnya sudah tidak ada lagi, namun bekas-bekas artefact atau sisa-sisa 
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peninggalan kehidupan yang masih ada di Kerinci dapat dipakai sebagai dasar 

dalam menarik kesimpulan yang lebih mendekati kebenaran. 

Bangunan tempat ibadah yang berdiri kokoh dan dihiasi dengan berbagai 

bentuk ornamen yang hadir di tengah masyarakat sebagai sebuah fakta budaya dan 

sejarah yang kaya makna dan pesan simbolis dari nenek moyang. Sentuhan-

sentuhan keindahan muncul dalam berbagai hiasan, walaupun dalam tingkat 

penggarapan bentuk yang masih sangat sederhana, namun dibalik kesederhanaan 

itu pulalah tersirat makna yang berhubungan dengan budaya hidup masyarakat 

setempat. 

Motif-motif ornamen yang diterapkan di Masjid Keramat Lempur dapat 

diinterpretasi dan dianalisis sesuai dengan bentuk, fungsi, dan makna. Dari sana 

dapat dilihat motivasi, orientasi penciptaan ornamen serta hubungan dengan adat 

dan kepercayaan masyarakat. Dalam hal makna motif ornamen Masjid Keramat 

Lempur tidak semua jenis motif diinterpretasi dan dianalisa  tetapi hanya sebagian 

yang berhubungan dengan adat dan kepercayaan masyarakat Kerinci. 

1. Makna Motif Gleag-gleag (gelang-gelang) 

Motif gleag-gleag (gelang-gelang) juga disebut motif tigo takah (tiga tingkatan) 

berkaitan dengan adat Kerinci yaitu “seko nan tigo takah, lembago nan tigo 

jinjing, ke empat lembago alam”. Seko nan tigo takah, lembago nan tigo jinjing 

dimaksudkan sidang tengganai (lembago dapur), sidang ninik mamak (lembago 

Kurung), sidang depati (lembago adat), dan sidang Negeri (lembago alam) dari ke 

empat unsur tersebut dalam pepatah adat dikatakan “bertangga naik berjenjang 

turun”. Di dalam masyarakat Kerinci mengenal sistem peradilan yang bertingkat 
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tiga, yaitu kerapatan tengganai, kerapatan ninik mamak, kerapatan depati. 

Apabila terjadi sesuatu perkara atau silang pendapat maka diselesaikan dalam 

mufakat dan diajak berunding dan dilaksanakan secara cermat dan teliti dalam 

duduk tengganai/kerapatan tengganai. Apabila tidak terselesaikan oleh kerapatan 

tengganai lalu kekerapatan ninik mamak, Seperti pepatah mengatakan 

“banyaklah batang dalam semak limau purut dipantaikan, banyaklah utang ninik 

mamak mano yang kusut diselesaikan, mano yang keruh dijernihkan, yang salah 

diutangkan, yang benar didirikan atau ditegakkan”. Keputusan ninik mamak juga 

belum mencerminkan keadilan lalu kerapatan depati. Kerapatan depati sifatnya 

tidak mendamaikan lagi tetapi lansung memutuskan atas dasar fakta-fakta yang 

ada. Dalam pepatah adat tertulis “memenggal putauh (memegal putus), makan 

aboih (memakan habis), dan munoh matai (membunuh mati).  Keputusan harus 

tuntas dan tegas berdasarkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang ditemukan yang 

berlandaskan hukum adat yang berlaku. Dalam penyelasaian sesuatu masalah 

harus dengan adil, jujur dan bijaksana, tanpa memandang keturunan, dusun, dan 

jabatan yang diembannya. 

Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Almaidah ayat 8 yang 

berbunyi:  

Ya aiyuhallazi naamanu kuu nuu qawwa minallahi syuhadaa abilqisti wala 
yajri minnakum syana nuqawmim ngala alla taqdiluu iqdilu huwa aqrabu 
littaqwa. 
 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang 
yang menegakkan kebenaran karena Allah dan menjadi saksi dengan adil, dan 
janganlah sekali-kali atas kebencianmu pada suatu kaum yang mendorong 
kamu berbuat tidak adil, berlaku adillah sesungguhnya adil itu dekat dengan 
taqwa. 
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2. Makna Motif Slampit Duo (jalin dua) 

Motif Slampit Duo (tali jalin dua) diartikan “ikatan yang dua dan unsur 

yang dua” antara adat dan agama. Adat Kerinci berdasarkan syariat agama Islam 

yang bersendikan pada Al-Qur’an dan Hadist yang terkenal dalam pepatah adat 

dengan bunyi “Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, syarak mangato 

dan adat memakai” adat bersendi agama, agama berdasarkan Al-Qur’an dan 

Hadist, agama mengatakan dan adat memakai. Adat merupakan peraturan yang 

baik, yang dipakai sejak  nenek moyang Adam dan diwariskan turun temurun 

sampai sekarang. Dipakai oleh masyarakat sebagai pegangan hidup 

bermasyarakat, serta untuk petunjuk jalan dari dunia menuju akhirat. Agama 

diwahyukan tuhan kepada nabi-nabi dan disampaikan kepada umat manusia 

sebagai pegangan untuk menuju jalan yang benar dan lurus. Agama merupakan 

pegangan dalam kehidupan bermasyarakat, bertetangga, bernegeri untuk 

menikmati kehidupan dan kesejahteraan di akhirat kampung yang kekal abadi. 

Jika kita hidup tidak beradat seakan manusia tidak berpakaian dan tidak bermalu, 

dan tidak sopan serta tidak berbudi pekerti yang baik. Kalau hidup tidak 

beragama, seakan-akan bola di tengah lautan yang luas, kalau tidak beradat tidak 

bermalu, jika tidak bermalu tidak beriman, jika tidak beriman tentu saja tidak 

beragama. Adat mengikuti jalan atau peraturan agama, jika norma adat melanggar 

peraturan agama, maka hukumnya tidak terpakai di dalam yang sebenar adat, atau 

dilarang oleh yang sebenar adat. Syarak mengato adat memakai, seperti firman 

Allah 

 “ Waizqolarabbukalil malaikatiinnii ja ‘ilun pil ardiholifah” 

Artinya: Telah aku jadikan Adam dimuka bumi menjadi khalifah. 
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Disinilah Adam menjalankan sepanjang titah Allah Swt untuk peraturan 

yang baik dalam mengatur anak cucunya dari masrik ke magrib dari sinilah Adam 

mengetahui hukum, sah dan batal, berdosa ditobatkan, salah dimaafkan. 

Adat pada prinsipnya dekat dengan agama, sejak dahulu adat sudah 

menjadi tata cara kebaktian orang kepada Tuhan. Dimana adat diketahui lebih 

dahulu oleh manusia dari pada agama. Dalam perjalanannya agama berfungsi 

sebagai pengawas penerapan adat. Adat sering mengalami kepincangan dalam 

sejarah manusia, maka agamalah yang meluruskannya.33 

 
3. Makna Motif Slampit Tigo (jalin tiga) 

Makna motif Slampit Tigo ( jalin tiga) bermakna persatuan, kesepakatan, 

dan kebulatan tekat antara sesama anggota masyarakat Kerinci. Umumnya, dalam 

segala aspek kehidupan yang menyangkut kepentingan bersama, tanpa melihat 

asal keturunan, asal daerah, dan status sosial, laki-laki dan perempuan, orang tua 

dan muda, ikut serta bahu membahu dan bersatu dalam mewujudkan sesuatu demi 

kepentingan umum, seperti mendirikan sebuah bangunan masjid tempat ibadah 

umat Islam, membuat jalan dan jembatan, menggali bandar/palongan untuk 

mengairi sawah dan sebagainya. Dalam pepatah adat dikatakan “ingoan samo 

dijinjeing beheat samo ditikoun” (ringan sama dijinjing berat sama dipikul). Saio 

sakato (seiya sekata), saile samudik (kehilir dan kemudik sama-sama), buleak aie 

dek pembuluh buleak kato dimupakat ( bulat air dalam buluh/bambu bulat kata 

dengan mufakat). 

 
33 Adat dan Budaya Daerah Kerinci (Diparbud Kabupaten Kerinci, 2003), 28. 
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4. Makna Motif Slampit Mpak (jalin empat) 

Motif Slampit Mpak (jalin empat) bermakna yang berkaitan dengan 

kesatuan unsur yang empat dalam sistem adat Kerinci. Dalam adat unsur yang 

empat ialah: orang empat jenis, adat yang empat, undang yang empat, negeri yang 

empat, dan hukum yang empat. Orang yang empat ialah pemangku adat yang 

terdiri dari empat jenis: depati dan ninik mamak, orang tua cerdik pandai, alim 

ulama dan pemuda.34 Adat yang empat ialah adat yang sebenar adat, adat yang 

diadatkan, adat istiadat, dan adat yang diadatkan.35 Undang yang empat yaitu: 

undang luhak, undang negeri, undang dalam negeri, dan undang duo puluh.36 

Negeri yang empat yaitu: Talang atau Teratak, Koto, Kampung, dan Dusun.37 

Hukum yang empat adalah hukum alam, hukum binah, hukum ikrar, dan hukum 

sumpah.38 Jalinan tali yang empat juga dinamakan motif lampit simpae 

menggambarkan hubungan unsur-unsur adat dan masyarakat yang kuat saling 

terkait satu sama lainnya. 

5. Makna Motif Tampok Nio (tampuk Kelapa) 

Motif Tampok Nio (tampuk Kelapa) bermakna bahwa manusia dalam 

kehidupan di dunia ini harus menjadi orang yang berguna dan bermanfaat bagi 

dirinya, orang lain, lingkungan, dan masyarakat dimanapun berada. Keberadaan 

manusia di dunia diibaratkan seperti pohon kelapa yang dimanfaatkan oleh 

manusia mulai dari akar sampai pada daunnya. Manusia harus beraklak mulia 

yang dapat dijadikan cerminan tauladan dalam kehidupan sehari-hari karena 

 
34 Iskandar Zakaria, Tambo Sakti Alam Kerinci I (Kerinci: Depdikbud,1984), 37. 
35 Adat dan Budaya Daerah Kerinci, op. cit., 32. 
36 Adat dan Budaya Daerah Kerinci, op. cit., 42. 
37 Adat dan Budaya Daerah Kerinci, op. cit., 55. 
38 Adat dan Budaya Daerah Kerinci, op. cit., 45. 
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akhlak Islam dapat memberikan manfaat bagi diri pribadi dan bagi masyarakat, 

bangsa dan negara. Salah satu ajaran akhlak yang dapat memberikan manfaat 

kepada diri pribadi dan kepada masyarakat, adalah berdarma atau bersedekah. 

Sebagaimana Rasulullah telah memberikan tuntunan hidup kepada manusia dalam 

sabdanya:  

Almuslimu man salimal muslimu namin lisanihi wayadihi. 

 Artinya: “seorang muslim itu ialah yang dapat menyelamatkan muslim-
muslim yang lain dari ucapan dan perbuatannya”. 
 
F. Alam Sebagai Sumber Inspirasi Penciptaan Ornamen 

Tuhan telah menciptakan alam dengan sempurna termasuk keindahan 

bentuk manusia dan lingkungannya. Alam yang indah menjadi sumber inspirasi 

bagi manusia. Keindahan tersebut dapat disaksikan pada berbagai ciptaannya di 

bumi dan di langit. Manusia sangat dekat dengan  alam, apalagi dengan tumbuh-

tumbuhan yang mengisi permukaan bumi ini. Manusia sebagai bagian dari alam 

semesta tidak dapat melepaskan diri dari lingkungannya. Manusia merupakan 

makluk yang sempurna dimuka bumi ini yang dianugerahi akal dan pikiran,  

dengan anugerah itu manusia mampu berbuat dan bertindak terhadap alam yang 

menghidupinya. Manusia dibekali panca indera yang sempurna beserta pikiran 

dan perasaan yang demikian tinggi nilainya, termasuk di dalamnya kreativitas. 

Dari sinilah manusia mencoba merekam pesan-pesan perasaannya terhadap alam 

yang indah ini. Salah satu cara yang ditempuh adalah bertolak dari segi 

penglihatan yaitu penggambaran bentuk-bentuk yang dekat dengan dirinya. Alam 

sangat besar artinya bagi manusia, baik sebagai sumber kehidupan atau sebagai 

sumber untuk menciptakan berbagai karya seni. 
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Kehadiran karya seni juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan alam 

sekitarnya, karena kecuali lingkungan alam menyediakan bahan baku bagi 

aktvitas hidup dan penciptaan seni, alam juga dapat menjadi sumber ide yang 

menyadarkan manusia atas kebesaran kuasa Tuhan, sekaligus menjadi pendorong 

tersalurnya kegiatan kreatif secara menyeluruh.39 

Kemampuan mereka memanfaatkan dan mengunakan alam sekeliling 

secara bermakna sehingga membuat mereka bahagia dan senang menikmatinya. 

Tetapi penting diperhatikan bahwa betapa berartinya karya seni yang kaya makna 

karena karya seperti itu dapat mengundang kita untuk membahas sederetan makna 

terkait. Bila di lihat dari segi penciptaan ornamen yang bersumber dari alam yang 

ada disekelilingnya merupakan kearipan nenek moyang dalam menafsirkan 

ciptaan tuhan, di dalam Al-Qur’an didapati ada ayat yang menyatakan bahwa 

melalui alam ia mengungkapkan beberapa rahasiaNya kepada mereka yang 

sanggup menafsirkan alam secara tepat.  Dari stilisasi dan deformasi bentuk yang 

diimplementasikan terdapat kecendrungan yang jelas untuk menanamkan ajaran-

ajaran Islam ke dalam pola prilaku ideal. Dalam proses kelahiran ornamen dari 

proses interaksi antar manusia dengan alam sekitarnya sehingga terungkap segala 

perasaan melalui ornamen yang diciptakan. Bentuk dasar ornamen yang 

diterapkan pada Masjid Keramat Lempur berasal dari bentuk alam plora, pauna, 

dan geometris. Peranan alam sangat besar artinya bagi manusia, baik ia 

merupakan sumber kehidupan atau sebagai sumber untuk penciptaan ornamen. 

Berbagai bentuk penggambaran yang diwujudkan sebagai ornamen diciptakan 

 
39Gustami SP, Butir-butir Mutiara Estetika Timur: Ide Dasar Penciptaan Seni Kriya 

Indonesia (Yogyakarta: Prasista, 2007), 233. 
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dengan pengalihan benda asal berupa akar, batang, tangkai, daun-daun, bunga, 

dan buah-buahan Pemilihan motif sangat bertitik tolak dari bentuk dan sifat alam. 

Para nenek moyang mengambil inspirasi dari alam yang dikembangkan menjadi 

pembentukan motif menurut kreasinya sendiri. Bentuk dan gerak alam ditafsirkan 

dengan peri kehidupan manusia itu sendiri, distilir manjadi susunan garis-garis 

lengkung, bentuk geometris, dan bersifat dekoratif. 

G. Motivasi dan Orientasi Penciptaan Ornamen 

Dalam perjalanan sejarah manusia yang sangat panjang, manusia memiliki 

hasrat untuk menghias segala sesuatu kebutuhan hidupnya baik berupa peralatan 

sehari-hari, tempat tinggal dan tempat ibadah. Manusia adalah makluk yang 

sempurna diciptakan tuhan yang dilengkapi dengan unsur jasmani dan rohani, 

sekaligus disertai akal budi, dan kepemilikan rasa indah sebagai cermin 

keistimewaan manusia. 

Dalam setiap zaman dan peradaban, keinginan untuk membubuhkan dan 

menorehkan sebuah ornamen merupakan naluri yang kuat dari dalam diri manusia 

dan dari luar meliputi kondisi sosial kultural serta lingkungan hidup umat manusia 

dan lingkungan alamnya. Ekspresi estetik berupa ornamen yang hadir dan 

berkembang dalam setiap kebudayaan cenderung berbeda dalam corak dan 

ungkapan, dan mempunyai ciri khas masing-masing yang unik. Perbedaan corak 

dan ungkapan tidak hanya menyangkut pemenuhan kebutuhan estetik saja, tetapi 

juga terkait dengan pemenuhan kebutuhan primer, sekunder, dan spiritual. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa setiap manusia 

memiliki potensi mengembangkan kreatifitasnya sesuai dengan ekspresinya. Salah 
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satunya adalah ungkapan rasa estetik, sesuai dengan pandangan, aspirasi, 

kebutuhan, gagasan yang melingkupinya. Tata cara pemuasan terhadap kebutuhan 

estetik tersebut, biasanya terintegrasi dengan aspek kebudayaan lain. Proses 

pemuasan kebutuhan estetik tersebut lazimnya diatur oleh seperangkat nilai dan 

asas yang berlaku dalam masyarakat, karena itu cenderung diwujudkan dan 

diwariskan antargenerasi. Biasanya, inti dari nilai dan asas-asas yang berlaku 

jarang berubah, kecuali jika perangkat nilai dan asas tersebut tidak lagi berfungsi 

dan selaras atau harmonis, serta tidak dapat diterima lagi oleh akal pikiran para 

pendukungnya. 

Ditinjau dari persepektif kebudayaan, karya seni hadir dalam hubungan 
yang kontekstual dengan ruang dan waktu tempat karya bersangkutan 
dilahirkan. Dengan perspektif ini, kelahiran sebuah karya seni selalu 
dimotivasi oleh berbagai persoalan yang terjadi dalam masyarakat. 
Kemunculannya bisa merupakan representasi dan abstraksi dari realitas, tetapi 
bisa pula ‘pendobrakan’ atas realitas tersebut. Dengan demikian, seni bukan 
media lansung dari realitas. Seni bukan sekedar imitasi realitas, melainkan 
sebuah dunia dengan realitas baru hasil interpretasi seniman atas realitas 
sebenarnya. Oleh sebab itu, dalam proses penciptaan bisa dirumuskan bahwa 
X (realitas) + Y (seniman) sama dengan Z (realitas baru), bukan XY (realitas 
yang dipindahkan begitu saja oleh seniman).40 
 

Proses mengelola realitas ke ruang imajinasi yang dimaksudkan di atas, 

dalam istilah teknis sering disebut sebagai pencitraan. Pencitraan adalah proses 

pemaknaan atas realitas dalam benak seorang seniman. Dalam pencitraaan, latar 

belakang seniman memiliki peranan yang penting. Riwayat hidup, visi 

kesenimanan, idiologi, dan lain-lain memberikan andil yang besar dalam proses 

 
40 Acep Iwan Saidi, Narasi Simbolik Seni Rupa Kontemporer Indonesia (Yogyakarta, 

ISACBOOK, 2008), 1. 
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tersebut. Oleh sebab itulah, objek yang sama bisa menjadi karya yang berbeda 

dihadapan dua seniman yang berbeda.41 

Selanjutnya, ruang dan waktu yang berbeda ditambah keberagaman 

pencitraan yang dilakukan seniman menyebabkan sejarah kesenian selalu berada 

dalam keadaan yang dinamis dan dialektis. Dikatakan dinamis sebab realitas 

dalam masyarakat itu sendiri senantiasa berubah dan berkembang ke situasi yang 

semakin kompleks, sementara disebut dialektis sebab sejarah berjalan dalam 

spektrum waktu yang tidak pernah putus. Hal yang terjadi sepanjang perjalanan 

itu adalah dialog. Kemunculan sebuah karya baru yang semangat pendobrakannya 

sangat radikal selaipun, tetap dimotivasi oleh kecendrungan dominan karya 

sebelumnya.42 

Ornamen, di samping sebagai karya seni secara visual, juga merupakan 

semangat (zeitgeist) yang menjadi tanda, simbol, dan identitas sebuah budaya 

yang hidup dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat 

pendukungnya. Ornamen adalah tonggak sejarah yang menceritakan peradaban 

manusia dari zaman ke zaman. Keagungan dan kebesaran ornamen sebagai karya 

seni berperan vital dalam memunculkan identitas zaman maupun wilayah dimana 

ornamen tersebut dilahirkan. Tiada zaman tanpa meninggalkan ornamen. Simbol 

dan identitas daerah, etnis, kerajaan, dan raja yang berkuasa dapat dibaca secara 

tepat dan akurat dari ornamen yang ditinggalkan. Demikian juga peradaban 

manusia dapat dibaca secara otentik dari ornamen yang ditinggalkan pada artefak-

artepak yang ada.  Tidaklah salah jika para ahli mengatakan bahwa ornamen 

 
41 Ibid, 2. 
42 Ibid, 2. 
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adalah ensiklopedinya budaya manusia secara umum atau ensiklopedinya seni 

rupa secara khusus.43 

Seni arsitektur juga merupakan penyangga utama ornamen, di samping 

seni kriya. Nilai artistik karya arsitektur, selain muncul lewat bentuk juga melalui 

penerapan ornamen yang menyertai di dalamnya. Tidak jarang keagungan dan 

kewibawaan sebuah karya arsitektur dicerminkan dari penerapan ornamennya, 

baik yang berkaitan dengan kemewahan motif yang diterapkan, teknik pengerjaan 

yang sempurna, maupun dari finishing yang digunakan. Contoh Konkrit yang 

dapat dilihat ornamen yang diterapkan pada Masjid KeramatLempur. Mana kala 

kehadiran Arsitektur dituntut untuk menjawab kebutuhan manusia yang lebih 

komplek, kebutuhan ornamen selalu dominan, terutama dalam kaitannya dengan 

hiasan interior maupun eksterior.44 

Kemajuan pola pikir dan pola hidup manusia selalu menyertai kelahiran 

ornamen yang secara evolutif-fase demi fase-mengalami pengembangan menuju 

sebuah ornamen konvensional dengan pengakuan universal. Sebuah kreativitas 

orisional yang diiringi orientasi yang masih sangat lugu, peminim, sederhana, 

dengan rasa tulus, bakti, dan bangga seorang seniman, dapat melahirkan sebuah 

torehan estetik pada sebuah benda sehingga benda tersebut mempunyai nilai 

tambah. Ekspresi orisinil seniman yang terlahir dari lubuk hati yang paling dalam 

tercurah dengan olahan estetik dan dibarengi dengan ketrampilan tinggi, bisa 

menciptakan sebuah ornamen murni estetik.45 

 
43 I Wayan Suardana, op. Cit., 23. 
44 I Wayan Suardana, op. cit., 24. 
45 I Wayan Suardana, loc. cit., 23. 
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Dalam hal yang bersifat lebih khusus, seni ornamen dapat diklasifikasikan 

menurut bentuk seni yang dikenainya, berikut teknik perwujudannya. Dengan 

demikian teknik-teknik itu akan muncul sesuai dengan penggunaan seni ornamen 

atau penerapan seni ornamen pada suatu objek yang dipilih. Sebagai contoh 

penerapan seni ornamen pada lembaran kain batik, berbeda dengan ornamen yang 

diterapkan pada kayu berbentuk ukiran-ukiran. Demikian pula seni ornamen yang 

diterapkan untuk menghiasi produk-produk dari bahan logam, perak, tembaga dan 

kuningan berbeda dengan seni ornamen yang diterapkan untuk menghiasi barang-

barang dari tanah liat. Belum lagi hubungan teknik cor/tuang pada produk logam, 

tentu membutuhkan ketepatan-ketepatan tertentu yang berbeda dengan teknik 

pahatan dan sebagainya.46 Kepribadian inovatif terbentuk karena kondisi 

modernitas dan ini membantu menggerakkan perubahan dan inovasi terus-

menerus yang merevolusionerkan nilai, teknik, pola kehidupan, tarap kehidupan, 

dan sebagainya.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
46  SP. Gustami, 2008, loc. cit., 14. 
47 Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial (Jakarta: Prenada, 2007), 280. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dimuka, maka dapat disimpulkan berbagai hal penting 

yang merupakan hasil temuan dilapangan. Berbagai temuan berkaitan dengan 

permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. 

Ornamen Masjid Keramat Lempur secara tidak lansung telah dipengaruhi 

oleh ornamen prasejarah dan pengaruh tersebut terus berkesenambungan sampai 

masuknya Islam . Sepanjang perjalanan itu terjadi dialog dengan budaya setempat. 

Di samping itu, juga dipengaruhi oleh lingkungan alam sekitar, faktor situasi 

masyarakat atau kondisi sosial budaya, dan faktor waktu ikut mewarnai 

penciptaan ornamen tersebut. Di dalam Hadist Nabi dilarang menggambar sesuatu 

dengan realis maupun naturalis. Solusi dari rambu-rambu tersebut masyarakat 

mengekspresikan gagasan kreatif mengubah bentuk alami menjadi berbagai motif 

dengan stilisasi dan deformasi bentuk yang lebih bervariasi. 

Goresan bentuk ornamen Masjid Keramat Lempur dilihat secara seksama 

tidak ada yang sama. Motif sulur-suluran distilisasi dari tumbuh-tumbuhan yang 

disusun sesuai dengan pertimbangan tertentu. Ornamen nampak lebih indah dan 

hidup dari bentuk sulur-suluran dan jalinan tali-menali. Pemilihan motif sangat 

bertitik tolak dari bentuk dan sifat alam yang tercermin dari nama-nama motif. 

Para nenek moyang terinspirasi oleh alam yang dikembangkan menjadi bentuk 

motif menurut kreasinya. Dari bentuk ornamen yang diterapkan pada Masjid 

Keramat Lempur nampak jelas bahwa ornamen tersebut dibuat oleh banyak orang.  
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Ornamen diciptakan untuk membuat indah bangunan masjid, tetapi juga 

mengandung ajaran tertentu sesuai dengan adat, agama dan aturan hidup 

masyarakat. Berdasarkan temuan data dan fakta terbentuknya ornamen Masjid 

Keramat Lempur tentunya tidak lepas dari perjalanan sejarah proses kreatif, 

pandangan hidup, dan pola pikir masyarakat. Di samping itu, juga dipengaruhi 

oleh alam lingkungan sekitar serta adat dan kepercayaan masyarakat. Penciptaan 

ornamen penuh dengan pertimbangan estetis, etika, dan agama Islam. 

 
B. Saran 

Ornamen yang terdapat pada Masjid Keramat Lempur merupakan warisan 

budaya rupa dari nenek moyang yang perlu dilestarikan, dikembangkan, dan 

disebarluaskan. Ornamen harus dipelajari, diperhatikan, disukai, diapresiasikan 

dan harus diperbincangkan melalui pemikiran dan wawasan yang luas dan aktif. 

Perlu adanya upaya pembinaan yang serius, berkesenambungan, 

dilaksanakan secara efektif dan efisien serta menyentuh tuntutan masyarakat dan 

memiliki relevansi yang berbasis pada perkembangan zaman. Beberapa alternatif 

solusi perlu dikembangkan sebagai wujud pemecahan masalah yang terbaik dan 

akurat. 

Berdasarkan observasi, dan wawancara lansung dilapangan dapat 

diketahui bahwa perlu adanya kerja sama dengan masyarakat Lempur untuk 

menjaga, melestarikan, memberikan pengetahuan, pemahaman dan pembinaan 

terhadap masyarakat secara terprogram, terpadu, dan kontinyu dari dinas-dinas 

terkait. 
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Membina para kriyawan dan penduduk setempat untuk dijadikan tonggak 

estapet melanjutkan pengetahuan dari para leluhurnya. Memanfaatkan motif-motif 

yang terdapat pada Masjid Keramat. Pemanfatan tentunya sesuai dengan 

kebutuhan dan perkembangan zaman seperti pada rumah, kantor, perabot, dan 

sebagainya. 

 Penelitian ini hanya membahas tentang Ornamen Masjid Keramat Lempur. 

Dengan keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki peneliti, membuat belum 

terpenuhinya dan terungkapnya segala persoalan secara menyeluruh. Untuk itu 

perlu adanya studi lanjut yang bisa menjawab semua komponen yang ada di 

Masjid Keramat Lempur secara keseluruhan yang dapat memperkaya khasanah 

ilmu pengetahuan. 

 Semoga dapat memberi manfaat. Peneliti berharap ada masukan yang 

dapat lebih melengkapi pikiran dan pada giliranya laporan ini lebih sempurna. 
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