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ABSTRAK 

Masjid Pathok Negoro Sulthoni Plosokuning Yogyakarta adalah warisan 
peradaban Mataram Islam khususnya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Masjid 
ini berdiri sejak pemerintahan Hamengkubuwana I dan masih menjaga bentuk 
aslinya. Salah satu bukti ke-otentikan Masjid Sulthoni Plosokuning sebagai Masjid 
Pathok Negoro adalah dengan adanya kolam yang mengitari serambi masjid. 
Kolam tersebut merupakan sebuah sarana untuk membersihkan kaki ketika jamaah 
hendak masuk masjid. Kolam pada Masjid Sulthoni terletak di depan mengitari 
serambi masjid, dengan kedalaman kurang lebih tiga meter. Sampai saat ini kolam 
tersebut masih digunakan oleh beberapa jamaah untuk bersuci. 

Penelitian berjudul “Ambang Transisi Sakral dan Profan: Studi Kolam Masjid 
Sultoni Plosokuning Yogyakarta” ini dilakukan untuk menjawab dua rumusan 
masalah , yaitu pertama, Bagaimana dualitas ruang religius dalam konteks Masjid 
Sulthoni Plosokuning Yogyakarta? Kedua, Apa makna kolam bagi jamaah Masjid 
Sulthoni Plosokuning dalam konteks sakral dan profan? Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan penelusuran data melalui 
interview, observasi partisipatif, dan pencarian dokumen terkait. Dari data tersebut 
kemudian diseleksi dan dianalisis menggunakan teori sakral dan profan, Mircea 
Eliade, yang melihat bahwa agama adalah sebuah sistem yang timbol dari sesuatu 
yang disakralkan. Mircea Eliade melihat bahwa dalam pandangan manusia religius 
terdapat dualitas ruang dan waktu, yakni yang sakral dan yang profan.  

Dari penelitian yang telah dilakukan ruangan masjid adalah ruangan sakral, 
bangunan masjid berbeda dengan tempat tempat yang bersifat non religius atau 
tempat tempat netral. Hadirnya Allah (Yang Kudus) dalam umat Islam 
termanifestasikan dalam ide masjid sebagai rumah Allah. Masjid Sulthoni 
Plosokuning Yogyakarta adalah representasi dari kesucian, tempat tinggal Yang 
Ilahi umat Islam dapat berjumpa secara simbolik dimana dan berkomunikasi secara 
transenden. Implementasi dari keberadaan kolam adalah gambaran mengenai alam. 
Pengambaran parit parit kolam adalah pengambaran wilayah samudera, sehingga 
orang yang akan masuk masjid dalam keadaan bersih karena telah mengarungi 
samudera, perjalanan memasuki masjid sebagai tempat suci diibaratkan kembalinya 
seseorang dari keburukan, kesalahan, kepada kebaikan. Selain itu juga kembalinya 
seseorang dari urusan urusan duniawi yang telah diusahakan, dan berserah diri 
kepada Yang Kudus. Instrumen kolam yang mengitari serambi Masjid Sulthoni 
Plosokuning ditujukan untuk menunjang sakralitas masjid. Kolam yang mengitari 
serambi Masjid Sulthoni menjadi transisi dua realitas ruang manusia religius yang 
sakral dan yang profan. 

 

Kata Kunci:  Kolam, Masjid Sulthoni, Transisi, Sakral dan Profan 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Adanya sebuah masjid menjadi salah satu pilar bagi komunitas masyarakat 

Islam di suatu tempat. Kata “Masjid” berawal dari kata pokok/dasar “sujud” 

(dalam bahasa arab) yang diserap menjadi kata masjid. Pengertian sujud didalam 

Islam adalah kepatuhan ketundukan yang dilakukan dengan penuh khidmat 

sebagai pengakuan muslim sebagai insan hamba Tuhan, kepada Tuhan Yang 

Maha Esa sebagai khalik-Nya, dan tidak kepada yang lain-lain di alam semesta 

ini.1 

Secara umum masjid adalah sebuah bangunan dimana umat Islam dapat 

menjalankan shalat berjamaah dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. 

Masjid merupakan tempat suci bagi umat Islam yang berfungsi sebagai tempat 

ibadah, pusat kegiatan keagamaan, dan kemasyarakatan yang harus dibina, 

dipelihara dan dikembangkan secara teratur dan terencana untuk menyemarakan 

siar Islam, meningkatkan semarak keagamaan dan menyemarakan kualitas Umat 

Islam dalam mengabdi kepada Allah.2  

Dalam perjalanan sejarahnya, masjid telah mengalami perkembangan yang 

sangat pesat, baik dalam bentuk bangunan maupun fungsi dan peranya. Dapat 

dikatakan, hampir dimana tempat ada komunitas muslim disitu ada masjid. 

                                                           
1 Zein M.Wiryoprawiro, Perkembangan Arsitektur Masjid di Jawa Timur (Surabaya: PT. 

Bina Ilmu, 1986), hlm 155. 
2 Syahruddin, dkk. Mimbar Masjid (Jakarta: CV Haji Masagung, 1986) hlm.339 
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Selain menjadi sarana beribadah masjid telah menjadi sarana berkumpul, 

menuntut ilmu, bertukar pengalaman, pusat da’wah, dan lain sebagainya. 

Banyak masjid didirikan Umat Islam, baik masjid umum, masjid sekolah, masjid 

kantor, masjid kampus maupun yang lainya. Masjid didirikan untuk memenuhi 

hajat umat, khususnya kebutuhan spiritual, guna mendekatkan diri kepada Sang 

Penciptanya, tunduk dan patuh kepada Allah SWT.3 

Bangunan masjid sangat erat kaitanya dengan sejarah perkembangan Islam. 

Di Indonesia, kebudayaan Islam hidup, tumbuh dan berkembang dan 

bersinggungan bersama budaya  pra- Islam. Budaya pra-Islam adalah budaya 

Hindu-Budha dan paham animisme-dinamisme. Budaya Islam dan pra-Islam ini 

ikut andil dalam mewarnai karakter arsitektur di Indonesia. Di antaranya 

karakter arsitektur masjid. Selain budaya Islam dan pra-Islam, keragaman 

arsitektur masjid di Indonesia juga dipengaruhi oleh kondisi iklim, topografi, 

geografi dan budaya setempat.4 

Masjid Sulthoni adalah salah satu dari lima masjid yang tergolong masjid 

pathok negoro. Masjid pathok negoro sendiri merupakan masjid  Kagungan 

Dalem  (milik kraton) yang pada masanya, tempat berdirinya merupakan daerah 

perdikan yang bebas pajak namun harus melakukan pekerjaan terentu. Dari sisi 

kesejarahan, ada tiga nilai dari Masjid pathok negoro yang idealnya menjadi 

karakter yang melekat pada masjid-masjid saat ini, yaitu masjid sebagai lembaga 

pendidikan (mulangi)  kordinasi antar masjid, dan potensi mobilisasi umat. 

                                                           
3 Totok Rusmanto dan Agung Dwiyanto, Masjid,(Bandung, Universitas Padjajaran; 2000), 

hlm. 80-84. 
4 Endang Setyowati, dkk. Alkuturasi Budaya Pada Bangunan Masjid Gede Mataram 

Yogyakarta. Jurnal tahun 2017  



 

 3   
 

Dalam konteks kekinian, ketiga nilai tersebut turut dipraktikan masyarakat 

muslim.5 

Masjid pathok negoro, selain untuk beribadah juga berfungsi untuk 

menyelesaikan sengketa atau musyawarah dari masyarakat yang sering bertikai 

saat itu, baik sengketa harta warisan, perselisihan keluarga dan kericuhan antar 

kelompok. Masjid pathok negoro dibangun sebanyak empat buah, yaitu di 

Plosokuning, Dongkelan, Mlangi, dan Babadan Wonokromo.6  

Masjid pathok negoro bukanlah bangunan biasa yang hanya bertujuan 

fungsional sebagai tempat ibadah, namun arsitektur dan desain interior maupun 

eksteriornya bertabur simbol-simbol yang penuh makna. Makna simbol tersebut 

sebenarnya tidak dimaksudkan untuk menjadi rahasia bagi segelintir orang, 

namun justru menjadi pepeling (pertanda/signifier) bagi masyarakat umum, 

terutama Umat Islam.7 

Sebagian besar masjid pathok negoro sudah mengalami renovasi yang 

signifikan. Dari sisi pelestarian, diantara Masjid pathok negoro tersebut hanya 

Masjid Pathok Negoro Plosokuning yang pelestarianya relatif masih bagus 

secara fisik bangunan.8 Dari segi bangunan, masjid ini memiliki bangunan yang 

masih asli dari awal dibangun hingga sekarang. Hanya ada beberapa unsur yang 

diganti, yakni dari yang semula atap sirap menjadi genteng pada 1956, dan pada 

1926 lantai yang semula plesteran menjadi tegel. Sementara itu, Masjid Pathok 

                                                           
5 Indal Abror, Akualisasi Nilai Nilai Budaya Masjid Pathok Negoro, Esensia Vol. 17, No. 

1, April 016, hlm 63 
6 Masroer, Identitas Komunitas Masjid di Era Globalisasi: Studi Pada Komunitas Masjid 

Pathok Negoro Plosokuning Yogyakarta (Salatiga : Fakultas Teologi UKSW, 2015), hlm 210-211. 
7 Indal Abror, hlm 66 
8 Indal Abror, hlm 63 
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Negoro Mlangi sudah mengalami perubahan yang signifikan, pada tahun 1980an 

masjid direnovasi menjadi bangunan 2 lantai menggunakan struktur beton. Pada 

tahun 2012 masjid ini kembali dipugar menjadi bentuk yang diperkirakan 

merupakan bentuk awal ketika dibangun oleh Kyai Nuriman. Tentunya yang 

telah terjadi di tahun 1980 dan 2012 menjadikan nilai-nilai dari keaslian masjid 

berkurang. 9 

Masjid Pathok Negoro Dongkelan ketika terjadi Perang Jawa atau Perang 

Dipo Nagoro dipercaya sebagai basis kekuatan pasukan Dipanegara oleh karena 

itu dihancurkan oleh Belanda. Menurut catatan hanya bagian umpak masjid, 

bagian penyangga empat tiang saka guru serta kompleks makam disebelah 

baratnya. Setelah perang jawa selesai, Masjid Dongkelan dibangun dengan 

bahan seadanya. Baru pada 1901, atas prakarsa KH Muhammad Imam, Masjid 

Dongkelan dibangun kembali pada masa Sultan Hamengku Buwana VII. 

Sementara itu kekunaan Masjid Pathok Negoro Babadan yang tersisa adalah 

tapak atau toponimi masjid serta keberadaan lokasi pemakaman yang berada 

disebelah barat masjid. Bangunan masjid saat ini adalah hasil renovasi pada 

tahun 1960-an atas prakarsa Kyai Muthohar dengan izin dari Sri Sultan 

Hamengku Buwana IX.10 

Salah satu bukti ke-otentikan Masjid Sulthoni Plosokuning sebagai Masjid 

Pathok Negoro adalah dengan adanya kolam yang mengitari serambi masjid. 

Kolam tersebut merupakan sebuah sarana untuk membersihkan kaki ketika 

                                                           
9 Iwan Darmawan , Model Peningkatan Tata Lingkungan Masjid Cagar Budaya Sebagai 

Penguat Identitas Citra dan Kawasan, Jurnal Arsitektur dan Perencanaan. Vol 2, No. 1 2019, hlm 
47 

10 Iwan Darmawan, hlm 47 
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jamaah hendak masuk masjid, hal itu guna menjaga kesucian masjid yang 

merupakan tempat suci bagi umat Islam. Kolam pada Masjid Sulthoni terletak 

di depan mengitari serambi masjid, dengan kedalaman kurang lebih tiga meter, 

kolam tersebut berbentuk huruf U kolam ini berfungsi sebagai tempat bersuci. 

Setiap orang yang akan memasuki masjid maka akan melewati kolam yaitu 

mengharuskan jamaah untuk terkena air bersuci dahulu di kolam tersebut. Air di 

kolam sebagai sarana bersuci atau berwudhu dan bahkan membasuh kaki atau 

ritual padusan menjelang Ramadhan. Selain sebagai sarana bersuci, kolam juga 

melambangkan kedalaman ilmu, yakni niat orang datang ke masjid harus berniat 

untuk memperdalam ilmu.11  

Simbol-simbol atau lambang dalam tradisi masyarakat Jawa menempati 

posisi yang sangat strategis dalam merepresentasikan kondisi sosial serta adat 

istiadat masyarakat. Hal ini mungkin dikarenakan masyarakat Jawa pada masa 

itu belum terbisa berfikir abstrak, maka segala ide/gagasan diungkapkan dalam 

bentuk simbol yang lebih bersifat kongkret.12 Fungsi sejati sebuah simbol ialah 

mengubah suatu barang atau tidakan menjadi sesuatu yang lain daripada yang 

kelihatan dimata pengalaman profan. Dengan demikian, simbolisme adalah 

sebuah bahasa yang dalam suatu masyarakat khusus mana pun, berfungsi “untuk 

menghapuskan batas-batas manusia didalam masyarakat dan kosmis, sehingga 

manusia tidak merupakan “fragmen” saja, dengan membuat jati dirinya yang 

terdalam serta status sosialnya jelas dan membuat dirinya menjadi satu dengan 

                                                           
11 Akualisasi Nilai Nilai Budaya Masjid Pathok Negoro, Indal Abror, Esensia Vol. 17, No. 

1, April 016, hlm 73 
12 Simuh, Sufisme Jawa, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1996), hlm 130 
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irama alam-mengintegrasikanya ke dalam kesatuan yang lebih besar: 

masyarakat, alam semesta”.13 

Eliade menyatakan bahwa artefak-artefak ternyata sangat berpengaruh pada 

daya imajinasi manusia pada waktu imajinasi berusaha untuk menghubungkan 

pengalaman sehari-hari yang biasa dengan beberapa realitas yang transenden, 

dari dunia lain, dunia rohani. “Pengenalan yang baik mengenai pelbagai 

modalitas bahan (materi)” mengilhami imajinasi manusia untuk menggunakan 

istilah-istilah yang menunjuk kepada alat-alat atau senjata-senjata yang sudah 

dikenal dengan baik ketika mengacu kepada kegiatan-kegiatan para illaahi.14 

Dalam hal ini Mariasusai Dhavamony berpendapat sebagai berikut: 

Tempat-tempat suci biasanya ditemukan dalam semua agama-agama 
dunia. Beberapa tempat dipersembahkan bagi Tuhan dan oleh karena itu 
dipisahkan dari kegiatan-kegiatan biasa dan profan. Tempat-tempat itu 
adalah tempat-tempat suci yang diberkati dimana manusia religius 
bertingkah laku secara berbeda daripada kalau ia berada di tempat-tempat 
profan.15 

 

Pengertian sakral merupakan suatu hal yang lebih mudah dirasakan daripada 

dilukiskan. Bilamana terdapat suatu anggapan bahwa suatu benda sakral tersebut 

mengandung zat yang suci, dan didalamnya mengandung pengertian misteri 

yang mengerikan tetapi mengagungkan. Didalam masyarakat, terdapat 

pandangan yang berbeda-beda mengenai makna benda yang suci, dan benda 

yang biasa, atau yang sering dikemukakan orang benda sakral dengan profan. 

                                                           
13 F.W Dillistone, Daya Kekuatan Simbol, (Yogyakarta: Pustaka Filsafat, 2005), hlm. 143-

144 
14 F.W Dillistone, hlm 220 
15 Mariasusai Dhavamony, Fenomenologi Agama, (Jakarta: Kanisius, 1995), hlm 87 
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Selain daripada itu yang suci ada dan hadir di dunia ini. Masyarakat Hindu 

menghormati dan mensucikan lembu, Hajar Aswad di Makkah disucikan oleh 

orang-orang Islam, Salib di atas Altar disucikan oleh orang-orang Kristen, 

masyarakat primitif membakar mati binatang-binatang totem mereka.16 Dalam 

hal ini dapat dipahami bahwa suatu benda ataupun tempat dapat disucikan dan 

dihormati dikarenakan adanya rasa ketakutan ataupun kagum yang dirasa dalam 

jiwa. 

Dalam pengertian yang lebih luas, yang kudus (sakral) adalah suatu yang 

terlindung dari pelanggaran, pengacauan dan pencemaran. Yang kudus adalah 

sesuatu yang dihormati, dimuliakan, diagungkan dan tidak dapat dinodai. Dalam 

hal ini pengartian yang kudus tidak terbatas pada agama, maka banyak objek, 

baik yang bersifat keagamaan maupun bukan, tindakan-tindakan, tempat-tempat, 

kebiasaan-kebiasaan, dan gagasan-gagasan dapat dianggap sebagai kudus. 

Dalam pengartian yang lebih sempit, yang kudus merupakan sesuatu yang 

dilindungi dari pelanggaran, pengacauan ataupun pencemaran. Yang Kudus 

adalah sesuatu yang suci, keramat. Hal ini kebalikan dengan profan. Yang profan 

adalah bersifat biasa, umum, tidak dikuduskan, bersifat sementara, dan 

merupakan yang berada diluar yang religius.17 

Sebagaimana menurut E. Durkheim dan dikutip oleh Mariasusai 

Dhavamony: 

                                                           
16 Zakiah Drajat, Perbandingan Agama (Jakarta: Bumi Aksara, 1985), 167-168. 
17 Mariasusai Dhavamony, Fenomenologi Agama, (Jakarta: Kanisius, 1995), hlm 87 
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Pembagian dunia menjadi dua wilayah; yang satu berisi semua yang kudus 
dan yang lainya berisi semua yang profan, adalah sikap yang memisah-
misahkan dari pemikiran religius... Ciri yang mencolok dari fenomena 
religius adalah selalu mengandaikan dua pembagian dari seluruh dunia, 
yang diketahui dan tidak dapat diketahui, kedalam dua kelas yang 
merangkum segala yang ada, tetapi secara radikal saling meniadakan. Hal-
hal yang kudus adalah hal-hal yang dilindungi dan  disendirikan oleh 
larangan-larangan; hal-hal profan adalah hal-hal yang dikenai larangan-
larangan itu dan harus jauh dari yang pertama. Kepercayaan religius 
merupakan hal yang menyatakan kodrat dari hal-hal yang kudus dan 
hubungan-hubungan yang mereka dukung, baik antar mereka sendiri 
maupun dengan hal-hal yang profan.18 

 

Dapat dipahami bahwa yang sakral berkaitan dengan hal-hal yang penuh 

misteri baik yang sangat mengagumkan maupun yang sangat menakutkan. Sebab 

bukan benda-benda itu sendiri yang merupakan tanda dari yang sakral, akan 

tetapi justru adanya berbagai sikap dan perasaan (manusianya) yang 

memperkuat kesakralan benda-benda itu. Dengan demikian kesakralan terwujud 

karena adanya sikap mental yang didukung oleh perasaan hati. Perasaan kagum 

itu sendiri sebagai emosi sakral yang paling nyata, adalah gabungan antara 

pemujaan dan ketakutan. Adanya perasaan kagum menyebabkan daya tarik dari 

perasaan cinta dan penolakan terhadap bahaya.19 

Namun dengan seiring perkembangan zaman bangunan pada Masjid 

Sulthoni Plosokuning Yogyakarta mengalami perubahan. Adanya kolam yang 

mengitari serambi masjid saat ini telah dibangun jembatan yang melintasi kolam 

tersebut. Ada kalanya simbol-simbol kuno yang pada masanya menciptakan 

                                                           
18 Mariasusai Dhavamony, Fenomenologi Agama, (Jakarta: Kanisius, 1995),  hlm 87 
19 Elizabeth K. Nothingham, Agama dan Masyarakat; Suatu Pengantar Sosiologi Agama 

(Jakarta: Rajawali , 1985), hlm 11. 
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daya imajinasi dan menciptakan bentuk-bentuk respon pada suatu komunitas 

keagamaan hanya akan menjadi sekedar pajangan dan tak bermakna. Simbol 

simbol yang dilukiskan, dibangun maupun yang diletakan tidak dapat lagi 

membangkitkan respon apapun terhadap umat modern yang sedang/akan 

beribadat.  

Simbol simbol yang dahulu mempunyai kekuatan, dengan mudah menjadi 

kerang-kerang kosong ingatan yang sepotong-potong. Simbol terus hidup hanya 

sepanjang simbol memperkuat pengertian mengenai realitas suci yang 

digambarkan atau dihadirkan oleh simbol itu. Simbol simbol mengungkapkan 

secara efektif suatu pandangan ilmu tentang realitas, tentang Allah, dunia, dan 

manusia. Akan tetapi keadaan-keadaan ekonomi, sosial, dan politik mungkin 

berubah sedemikian sehingga simbol-simbol itu tidak lagi mengungkapkan 

pandangan umum.20 Oleh karena itu, dengan melakukan upaya untuk menggali 

makna simbolik yang terkandung pada kolam Masjid Pathok Negoro 

Plosokuning. Dalam kontek ini, penelitian ini sengaja dihadirkan untuk 

menjawab permasalahan tersebut. 

 

 

                                                           
20  F.W Dillistone, Daya Kekuatan Simbol, (Yogyakarta: Pustaka Filsafat, 2005), hlm 
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B. Rumusan Masalah 

Dari ulasan latar belakang diatas, maka dapat ditarik beberapa persoalan 

sebagai langkah memfokuskan penelitian ini. Adapun fokus analisis dirumuskan 

dalam kalimat-kalimat sebagai berikut: 

1. Bagaimana dualitas ruang religius dalam konteks Masjid Sulthoni 

Plosokuning Yogyakarta? 

2. Apa makna kolam bagi jamaah Masjid Sulthoni Plosokuning dalam konteks 

sakral dan profan?     

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui tentang sejarah berdirinya Masjid Sulthoni 

Plosokuning Yogyakarta  

b. Mengupas dualitas ruang religius pada bangunan Masjid Sulthoni 

Plosokuning.  

c. Membedah makna kolam bagi jamaah Masjid Sulthoni Plosokuning 

dalam konteks sakral dan profan.  

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bentuk teoritis 

       Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat memperkaya khasanah ilmu Studi Agama-agama 

khususnya di bidang keagamaan yang mencakup sejarah agama 
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agama, sosiologi agama, simbolisme agama, sejarah budaya dan ilmu 

lain yang berkaitan. 

b. Bentuk praktis 

       Secara praktis, penelitian ini membantu memberikan gambaran 

tentang  pandangan masyarakat terhadap kolam Masjid Sulthoni 

Plosokuning Yogyakarta, serta mengetahui makna simbolik dari kolam 

yang mengitari serambi masjid sebagai peninggalan budaya arsitektur 

masa lampau, berharap bisa bermanfaat dalam menambah 

pengetahuan tentang keeksistensi beribadah Umat Islam kepada Allah 

SWT. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

Untuk memberikan bukti atas orisinalitas dari penelitian ini agar 

terhindar dari perilaku plagiarisme dan pengulangan yang sia sia, maka penulis 

melakukan pencarian beberapa pustaka sebagai acuan. Sejauh ini berdasarkan 

pada pencarian literatur yang berkaitan dengan Ambang Transisi Sakral dan 

Profan  dalam kontek kolam Masjid Sulthoni Plosokuning Yogyakarta, sampai 

saat ini belum pernah dilakukan.  

Pertama, penelitian Dr. Bachtiar Fauzi dan Amira Arraya pada tahun 

2015 yang berjudul “Dinamika Akulturasi Arsitektur pada Masjid Sulthoni 

Plosokuning Yogyakarta”. Penelitian ini membahas mengenai wujud akulturasi 

pada arsitektur masjid Sulthoni Plosokuning Yogyakarta, dan unsur apakah yang 

paling dominan pada akulturasi arsitektur masjid tersebut. Dalam temuanya, 
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ditemukan adanya unsur unsur dari gaya arsitektur Hindu, Jawa dan 

percampuran keduanya pada lingkup: bentuk, elemen bangunan dan 

pelingkupnya yang terbentuk melalui proses akulturasi budaya dan arsitektur.  

Kedua, penelitian yang dilakukan Indal Abror yang terbit pada tahun 

2016 yang berjudul “Aktualisasi Nilai-Nilai Budaya Masjid Pathok Negoro”. 

Penelitian ini membahas mengenai nilai-nilai apa saja yang dapat diambil dari 

keberadaan masjid pathok negoro. Dalam temuannya nilai-nilai yang dapat 

diambil dari keberadaan masjid pathok negoro setidaknya ada dua hal, yaitu nilai 

aspek historisitas dan aspek material. Pertama, dari aspek historisitas ditemukan 

bahwa masjid pathok negoro awalnya berfungsi sebagai institusi pendidikan. 

Masjid pathok negoro adalah tempat mulangi atau berperan sebagai lembaga 

pendidikan, selain itu juga sebagai pusat kordinasi umat setidaknya jika ada 

perintah dari Sultan maka umat dengan mudah dapat dimobilisasi melalui 

masjid-masjid pathok negoro. Kedua, yakni nilai material yakni simbol-simbol 

dimasjid pathok negoro. Ada banyak simbol yang bisa dipelajari interpretasi 

terhadap simbol tersebut masyarakat dibiarkan memaknai sesuai konteks zaman. 

Ketiga,  penelitian yang telah dilakukan oleh Masroer pada tahun 2015 

yang berjudul “Identitas Komunitas Masjid di Era Globalisasi: Studi Pada 

Komunitas Masjid Pathok Negoro Plosokuning Kraton Yogyakarta”. Penelitian 

ini membahas mengenai bagaimana munculnya identitas komunitas Masjid 

Pathok Negoro Plosokuning di era globalisasi dan bagaimana pula globalisasi 

menimbulkan pengaruh bagi eksistensi identitas itu. Dalam penelitian ini 

komunitas Masjid Pathok Negoro tidak terlepas dengan sejarah Kraton 
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Yogyakarta, identitas yang melekat pada Masjid Pathok Negoro Plosokuning 

sebagai benteng negara sangat melekat pada komunitas masjid yang disebut 

memiliki keturunan bangsawan kraton. Selain itu globalisasi disebut memberi 

dampak pada komunitas masjid yakni kebudayaan lokal beritegrasi secara 

hibrida dengan globalisasi. 

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Rizky Aulia pada tahun 2013 

yang berjudul “Makna Simbolik Arsitektur Masjid Pathok Negoro Sulthoni 

Plosokuning Yogyakarta”. Penelitian ini mengupas makna dan fungsi simbol-

simbol pada arsitektur Masjid Pathok Negoro Plosokuning Yogyakarta serta 

membahas bagaimana masyarakat dalam melestarikan eksistensi budaya Masjid 

Pathok Negoro Plosokuning Yogyakarta. Temuan penelitian ini menunjukan 

banyak simbol-simbol yang terkandung makna di dalamnya, secara non fisik 

mempunyai makna sebagai perlambang jiwa untuk terus mendekatkan diri 

kepada Tuhan. Sedangkan secara fisik adalah makna yang tersirat dalam 

bangunan Jawa yang identik dengan pergumulan arsitektural Hindu-Budha. 

Selain itu juga aktivitas masyarakat dalam menjaga dan melestarikan budaya 

melalui peringatan idul fitri, idul adha, 1 muharam, dan lain lain. 

Kelima, penelitian yang telah dilakukan oleh Binti Khoiriyah pada tahun 

2019 yang berjudul “Upaya Remaja Masjid Pathok Negoro dalam Penerapan 

Pendidikan Spiritual di Plosokuning Ngaglik Sleman Yogyakarta”. Dalam kasus 

ini membahas mengenai apa saja bentuk, nilai nilai dan metode yang digunakan 

remaja Masjid Sulthoni Plosokuning Ngaglik Sleman Yogyakarta, serta apa 

faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan pendidikan spiritual di 
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Plosokuning Ngaglik Sleman Yogyakarta. Dari temuan penelitian tersebut yaitu, 

penerapan pendidikan spiritual yang dilakukan remaja masjid di Plosokuning 

ialah kegiatan tarian badui, sholawat rodat, pengajian kitab kuning, sema’an Al-

quran, wisata religi, hadrohan, dan burdah. Metode yang digunakan yakni 

melalui latihan-latihan (daurah) spiritual dan juga mengamalkan wirid-wirid  

keseharian. Selain itu faktor yang mendukung disebutkan ketika melakukan 

kegiatan tersebut didukung faktor dari diri maupun lingkungan maka dengan 

sangat mudah akan melaksanakanya tanpa paksaan. Faktor yang menghambat 

yakni semangat dalam kegiatan keagamaan kurang serta lingkungan pendidikan 

umum yang memicu anak lebih aktif ke bidang organisasi lain. 

Penelitian tersebut memiliki perbedaan penelitian ini yang berjudul 

“Ambang Transisi Sakral dan Profan (Studi Kolam Masjid Suthoni Plosokuning 

Yogyakarta)” baik dari objek dan metode penelitian, kerangka teori yang 

digunakan, ataupun waktu, dan secara universal tidak sama. 

 

E. Landasan Teori 

Orang barat modern menghadapi kesulitan dalam memahami manifestasi 

yang sakral (kudus), bahwa bagi banyak manusia manifestasi yang sakral dapat 

mewujud dalam bebatuan ataupun pepohonan, misalnya. Tetapi apa yang terjadi 

bukanlah pemujaan batu dalam dirinya sendiri, pemujaan pohon dalam dirinya 

sendiri. Pohon sakral, batu sakral tidak disembah sebagai batu atau pohon; 
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mereka disembah karena mereka menunjukan sesuatu yang tidak lagi batu atau 

pohon tetapi manifestasi yang sakral.21  

Hanya akan dianggap demikian jika ia dipegang menurut tingkatanya 
sendiri, yakni, jika ia dipelajari sebagai sesuatu yang religius. Mencoba 
untuk menangka esensi dari fenomena semacam ini dengan alat fisiologi, 
psikologi, sosiologi, ekonomi, bahasa, seni adalah sesuatu yang salah: ia 
kehilangan suatu unsur yang unik dan tak dapat direduksi di dalamnya 
unsur yang sakral.22 

Bagi antropolog rasional melihat ritual magis dan mantera-mantera orang 

primitif secara psikologis berhubungan dengan perbuatan kesurupan yang 

neurotik (S. Freud). Seni tari penduduk sekitar dianggap sebagai tari-tarian yang 

memberikan latihan fisik guna meningkatkan semangat kerja (Carveth Read), 

seni dalam masyarakat primitif dianggap sebagai upaya untuk mengikat 

anggota/komunitas masyarakat menjadi satu dan membangun rasa solidaritas 

pada mereka, membangkitkan kegairahan, dimana kesadaran individualitas 

lenyap dan semua orang merasa dirinya sebagai satu kelompok (Durkeim).23  

Untuk menggali makna kolam Masjid Sulthoni Plosokuning Yogyakarta 

diperlukan sebuah teori sebagai landasan atau pijakan untuk membedah, 

mendekati objek yang akan diteliti. Maka dalam penelitian ini penulis 

menggunakan teori sakral dan profan dari Mircea Eliade, yang memfokuskan 

pada dualisme ruang pada manusia religius. 

                                                           
21 Mircea Eliade, Sakral dan Profan, (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2002), hlm 4-5. 
22 Daniel L. Pals, Seven Theories of Religion; Dari Animisme E.B Tylor, Materialisme 

Karl Marx Hingga Antropologi Budaya C. Geertz (Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2001), hlm 271 
23 Ferry Hidayat, Antropologi Sakral; Revitalisasi Tradisi Metafisik Masyarakat 

Indigenous Indonesia (Yogyakarta: IPS Press, 2010), hlm 66. 
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1. Yang Sakral dan Yang Profan 

Menurut Zakiyah Drajat, pengertian sakral merupakan suatu hal yang 

lebih mudah dirasakan daripada dilukiskan. Bilamana terdapat suatu 

anggapan bahwa suatu benda sakral mengandung zat yang suci, dan 

didalamnya mengandung pengertian misteri yang mengerikan tetapi 

mengagungkan. Di dalam masyarakat, terdapat pandangan yang berbeda-

beda mengenai mana benda yang suci, dan benda yang biasa, atau yang sering 

dikemukakan orang benda sakral dengan profan. Selain daripada itu yang suci 

ada yang terdapat di dunia ini dan ada di surga. Orang Hindu menghormati 

dan mensucikan lembu, hajar aswad di Makah disucikan oleh orang-orang 

Islam, salib di atas altar disucikan orang orang Kristen, dan masyarakat 

primitif membakar binatang-binatang totem mereka.24 

       Pengalaman kolektif dalam kepercayaan komunitas keagamaan 

menunjukan bahwa hubungan antara anggota-anggota kelompok dengan hal-

hal yang sakral dalam beberapa hal berkaitan dengan nilai nilai moral 

kelompok tersebut.25 Kekudusan suatu benda, tempat, dan waktu yang 

dihormati ataupun disucikan dikarenakan perasaan batin atas pengalaman 

manusia religius. Pemeluk agama memiliki anggapan terhadap suatu benda 

ataupun tempat sebagai yang sakral tetapi bagi yang lain tidak. 

                                                           
24 Zakiyah Darajat, Perbandingan Agama (Jakarta: Bumi Aksara, 1985), hlm 167-168 
25 Nurdinah Muhammad, Memahami Konsep Sakral dan Profan dalam Agama-Agama, 

Substanstia, Vol. 15, No 2, Oktober 2013, hlm 268 
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Dalam pandangan Mircea Eliade agama adalah suatu sistem yang timbul 

dari sesuatu yang disakralkan. Agama harus diposisikan sebagai sesuatu yang 

konstan, sebagai suatu elemen dalam kehidupan manusia. Sesuatu yang kudus 

(sakral) merupakan tempat berdiamnya para roh-roh para leluhur, dewa-dewa 

dimana tempat keteraturan dan kesempurnaan.26 Manusia menjadi sadar akan 

keberadaan yang sakral karena ia memanifestasikan dirinya, sebagai sesuatu 

yang berbeda dari yang profan. Untuk menunjukkan pola manifestasi dari 

yang sakral, Mircea Eliade menggunakan istilah hierophany.27 

a. Ruang Sakral  

Bagi Durkheim, manusia religius membagi hal-hal dari dunia mereka 

ke dalam dua wilayah yang terpisah, tetapi bukan kedalam natural dan 

supranatural. Namun, kedalam wilayah yang sakral dan yang profan.28 

Sakral berkaitan dengan  hal-hal yang menakutkan ataupun adanya rasa 

kagum dan penuh misteri terlindung dari pelanggaran, pengacauan dan 

merupakan sesuatu yang dihormati dan dimuliakan. Dengan demikian, 

sakralitas mengandung konsep menjaga yang termanifestasikan dalam 

adanya pelarangan maupun pembatasan dikarenakan adanya pengalaman 

                                                           
26   Nurdinah Muhammad, Memahami Konsep Sakral dan Profan dalam Agama-Agama, 

Substanstia, hlm 171  
27   Nurdinah Muhammad, Memahami Konsep Sakral dan Profan dalam Agama-Agama, 

Substanstia, hlm 171   
28 Daniel L Pals, Seven Theories of Religion; Dari Animisme E.B Tylor, Materialisme Karl 

Marx Hingga Anropologi Budaya C. Geertz (Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2001), hlm 167. 
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holy dred (takut suci). Sementara itu yang profan ialah urusan sehari hari, 

bersifat biasa, dan umum.29  

Pengalaman keagamaan terhadap non-homogenitas ruang adalah 

pengalaman primordial, yang dapat disamakan dengan pengalaman 

tentang penciptaan dunia. Ketika yang sakral memanifestasikan dirinya 

dalam suatu hierofani yang terjadi bukanlah bengkahan dalam 

homogenitas ruang, tetapi juga menyingkap rahasia realitas absolut, yang 

dilawan dengan realitas yang melingkupi.30 

Untuk memberikan contoh tentang non-homogenitas ruang seperti 
yang dialami oleh manusia non-religius, kita dapat melihat contoh 
pada agama. Kita akan melihat sebuah gereja di kota modern. Bagi 
seorang penganut gereja terbagi dalam sebuah ruang yang berbeda 
dari jalan dimana gereja itu berdiri. Pintu masuk menuju ruang 
dalam gereja sesungguhnya menjadi batas dari kontinyuitas. 
Ambang pintu yang memisahkan dua ruang juga juga 
mengindikasikan jarak antara dua lapis realitas, yang profan dan 
yang religius. Ambang pintu adalah batas pemisah, sekat yang 
membedakan dan mempertentangkan dua dunia.31 

 

Dengan demikian menjelaskan bahwa gereja tersebut berada dalam 

ruang yang sepenuhnya berbeda dari bangunan-bangunan disekitarnya. Di 

dalam tempat-tempat yang sakral, dunia profan merupakan manifestasi 

yang ilahi. Di ruang-ruang sakral komunikasi terhadap the holy dilakukan, 

di ruang itu para dewa dapat turun ke bumi dan manusia secara simbolik 

dapat naik ke tempat para dewa. 

                                                           
29 Mariasusai Dhavamony, Fenomenologi Agama (Jakarta: Kanisius, 1995), hlm 87 
30 Mircea Eliade, hlm 14 
31   Mircea Eliade, hlm 14 
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Banyak upacara ritual untuk melintasi ambang pintu diantaranya 

membungkuk, sujud, sentuhan tangan orang saleh, dan sebagainya. 

Ambang pintu memiliki para penjaga, dewa-dewa, dan ruh-ruh yang akan 

menjaga dari musuh baik manusia maupun setan dan wabah untuk masuk. 

Ambang ini menjadi batas kontinyuitas ruang secara langsung dan 

kongkrit, yang menjadikanya memiliki nilai penting secara religius, karena 

mereka adalah simbol-simbol dan pada saat yang sama menjadi sarana 

perlintasan dari realitas ruang manusia religius.32 

Di dalam tempat-tempat yang sakral, dunia profan ditransendenkan. 
Dalam kebudayaan yang paling kuno kemungkinan transenden ini 
ditunjukan oleh berbagai imej pembukaani (images of opening); di 
sini, didalam lingkupan yang sakral, komunikasi dengan dewa-dewa 
menjadi mungkin; karenanya mesti ada pintu ke dunia atas, dimana 
para dewa dapat turun ke bumi dan manusia dapan naik secara 
simbolis. Kita akan melihat ini pada agama; yaitu tempat-tempat suci 
yang memiliki bukaan (opening) ke atas untuk memungkinkan 
komunikasi dengan dunia dewa-dewa. Setiap ruang yang sakral 
menandakan adanya hierofani, kehadiran yang sakral dapat 
membuatnya terpisah dari lingkungan kosmik yang melingkupinya 
dan membuatnya berbeda secara qualitatif.33 

Ruang sakral adalah ruang keilahian, kekudusan, berbeda dari ruang 

profan. Karena ruang ini merupakan tempat tinggal yang ilahi. Tingkah 

laku di ruang sakral sangat diperhatikan karena menyangkut kemurnian 

dan hormatnya yang khusus, tidak seperti berada di ruang profan. Sakral 

tidak hanya dihubungkan dengan masa lampau dengan orang kudus atau 

dewa tertentu, tetapi terutama karena yang ilahi tinggal disana. Secara 

                                                           
32  Mircea Eliade, Sakral dan Profan, terj: Nurwanto (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2002) 

hlm 18. 
33  Mircea Eliade, hlm 19. 
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lebih khusus, di ruang-ruang sakral yang ilahi menyatakan diri dan masuk 

dalam persekutuan manusia dan dunia. Dengan membentuk komunikasi 

antara yang ilahi dan manusia, menjadi mungkinlah bagi manusia untuk 

berpindah dari satu ruang profan ke ruang sakral.34 

Demikian dualitas ruang dalam pengalaman manusia religius, 

terdapat ruang yang sakral, yakni sebuah ruang yang kokoh dan penting 

dan ada ruang-ruang lain yang tidak sakral tanpa struktur atau keteraturan. 

Bagi manusia religius, non homogenitas ruang ini akan terasa dalam 

pengalaman pertentangan antara ruang yang sakral dan profan.35 

b. Waktu Sakral 

Manusia religius memiliki pandangan akan adanya pembedaan sebuah 

waktu, waktu perayaan dan waktu biasa dimana berlangsung aktivitas –

aktivitas tanpa arti religius yang khusus dan penting, singkatnya antara 

waktu suci dan waktu profan.36 

Bagi manusia religius, seperti halnya ruang waktu juga tidak 
homogen dan berkelanjutan. Di satu sisi terdapat interval pada waktu 
sakral (waktu periodik yang lebih besar); disisi lain terdapat waktu 
profan, durasi temporal yang biasa, dimana tindakan tanpa dasar 
agama memperoleh tempatnya. Antara dua waktu ini tentu terdapat 
batas yang memisahkan; tetapi dengan menggunakan aturan-aturan 
agama, manusia religius dapat melewati durasi temporal yang biasa 
tadi menuju waktu sakral dengan selamat. Perbedaan mendasar dari 

                                                           
34 Mariasusai Dhavamony, Fenomenologi Agama (Jakarta: Kanisius, 1995), hlm 110 
35 Mircea Eliade, Sakral dan Profan, terj: Nurwanto (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2002) 

hlm 13 
36 Mariasusai Dhavamony, hlm 111. 
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kedua jenis waktu tersebut adalah, pada dasarnya waktu sakral dapat 
diulang balik melalui penghadiran mitos.37 

Gagasan mendasar mengenai dua jenis waktu bukan merupakan 

gagasan yang terpisah, namun merupakan bagian utuh dari aktivitas-

aktivitas sosial serta fenomena ekologis dan meteorologis. Dalam 

masyarakat kuno, mitos dan ritus menghadirkan kembali suatu hal yang 

sangat mereka percayai dalam sejarah kudus pada periode waktu profan. 

Mitos membuka bagi mereka suatu sejarah suci atau ingin mengulang 

kembali waktu alam ketika Yang Kudus, dewa-dewa, atau leluhur yang 

didewakan menciptakan semesta dan menetapkan aturan-aturan 

manusia.38 

Partisipasi religius dari perayaan menandakan perubahan dari durasi 
temporal yang biasa dan penyatuan dengan waktu mitos yang 
direaktualisasi oleh perayaan tersebut. Waktu sakral dapat diperoleh 
kembali dan dapat diulang kembali dalam jangka waktu yang lama. 
Dalam sebuah perayaan periodik para peserta perayaan 
mendapatkan kembali waktu sakral yang sama yang telah 
dimanifestasikan melalui perayaan pada waktu sebelumnya.39 

Perbedaan mendasar antara dua jenis waktu ini adalah bahwa waktu 

sakral dapat diulang-ulang balik melalui penghadiran kembali waktu 

mitos. Dalam setiap perayaan keagamaan, waktu peribadatan, 

menunjukkan reaktualisasi kejadian-kejadian sakral yang terjadi pada 

zaman mitos. Partisipasi religius dalam sebuah perayaan menunjukan 

                                                           
37 Mircea Eliade, hlm 105. 
38 Mariasusai Dhavamony, Fenomenologi Agama (Jakarta: Kanisius, 1995), hlm 111 
39 Mircea Eliade, Sakral dan Profan, terj: Nurwanto (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2002),  

hlm 66 
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perpindahan dari durasi waktu temporal yang biasa dan penyatuan dengan 

waktu mitos yang direaktualisasikan oleh perayaan tersebut.40 

c. Sakralitas Alam 

Gagasan kosmologis manusia-manusia religius tidak sembarangan 

atau dangkal. Manusia religius memperlihatkan orientasi kehidupan, 

pengandaian-pengandaian dan cara-cara untuk menafsirkan eksistensi, 

suatu pandangan dunia yang membentuk pengertian manusia tentang 

dirinya dan tempat-tempatnya dalam kosmos.41 

Bagi manusia religius, alam tidak pernah hanya sesuatu yang 
“alami”; alam selalu penuh dengan nilai religius. Dunia ada dalam 
suatu cara dimana, ketika merenung terhadapnya, manusia religius, 
yang menemukan banyak modalitas dari yang sakral, yaitu modalitas 
wujud (being).42 

Pembagian dunia menjadi dua wilayah; yang satu berisi semua yang 

kudus dan yang lainya berisi semua yang profan, adalah sikap yang 

memisah-misahkan dari pemikiran religius.43 Bagi manusia religius, 

semua ruang tidaklah sama atau homogen; beberapa ruang tertentu 

mempunyai suatu perbedaan kualitatif dengan yang lain karena 

kekudusanya. Suatu ruang yang tidak kudus dianggap tidak mempunyai 

keteraturan dan tidak berbentuk. Sedangkan dalam ruang kudus segalanya 

sudah teratur dan mempunyai bentuk. Manusia religius menghayati suatu 

ruang sebagai ruang kudus karena adanya suatu pertentangan antara ruang 

                                                           
40 Mircea Eliade, hlm 65  
41 Mariasusai Dhavamony, , Fenomenologi Agama (Jakarta: Kanisius, 1995), hlm 115 
42 Mircea Eliade, hlm 117  
43 Mariasusai Dhavamony,  hlm 87 
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kudus itu dengan ruang yang lain di sekelilingnya yang dianggap tidak 

teratur dan tidak bebentuk. Pengkudusan ruang atau tempat terjadi 

pertama-tama karena suatu peristiwa hierofani, Yang Kudus 

memanifestasikan diri disuatu tempat. Akibat peristiwa hierofani suatu 

tempat menjadi kudus, diistimewakan dan terpisah dari tempat-tempat 

lain. Pengungkapan yang kudus dalam suatu hierofani  bukan hanya 

merupakan suatu pendobrakan homogenitas ruang, tetapi juga merupakan 

pewahyuan dari realitas yang absolut, bertentangan dengan nonrealitas 

yang mahaluas disekitarnya.44  

Rudolf Otto dengan tepat menganggap bahwa yang kudus merupakan 

unsur khas yang mencirikan pengalaman religius dalam semua gagasan 

dari perasaanya yang bervariasi. Kekhususan perasaan religius berupa 

pengalaman ‘numinus’. Perasaan numinus yang nonrasional adalah unsur 

pokok dalam pengalaman religius. Objek numinus dalam pengalaman 

religius adalah mysterium trimendum et fascinans. Objek ini menimbulkan 

rasa kagum atau takut, kuasa atau kekuatan, dan urgensi atau energi. Objek 

numinus tidak hanya membuat kita kagum dan takut, tetapi juga tertarik 

dan terpikat. Kekaguman ini terungkap dalam gairah, semangat yang 

meluap, yang menimbulkan rasa pesona dan keheranan. Dalam arti religius 

suatu misteri adalah suatu ‘yang sama sekali lain’ yang sama sekali 

                                                           
44 P.S Hary Susanto, Mitos Menurut Pemikiran Mircea Eliade, (Yogyakarta: Kanisius, 

2002), hlm 49-50.   
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melampaui yang biasa, akrab, profan, sesuatu ‘yang jenis dan sifatnya 

tidak dapat diperbandingkan dengan jenis dan ciri kita.45 

Pandangan mengenai dunia bagi manusia religius dihubungkan 

dengan sakralitas, sesuatu yang lebih tinggi darinya. Dapat dipahami 

bahwa, bagi manusia religius dunia selalu menghadirkan valensi 

supranatural. Setiap fragmen kosmik adalah transparan, bentuk 

eksistensinya sendiri menunjukkan struktur wujud, bagi manusia religius, 

sakralitas penuh dengan manifestasi wujud.46  

Bumi dianggap kudus karena awal dari semua mahluk hidup, sumber 

dari berbagai kekuatan kudus dan dianggap sebagai ibu manusia.47  Langit 

menampakan diri sebagai yang tak terbatas, kubah menuju dunia 

transenden. Kubah langit menunjukkan ketinggianya yang tak terbatas, 

yang tak terhingga secara langsung menjadi tanda keilahian. Demikian air 

menampakkan virtualitas universal, sumber dari segala asal usul, mula dari 

segala kemungkinan kehidupan.48 Kekudusan dunia merupakan 

manifestasi dan tanda dari yang kudus. Kosmos secara menyeluruh 

merupakan organisme yang begitu nyata, hidup dan suci. Di sini ontofani 

dan hierofani bertemu.49 

                                                           
45 Mariasusai Dhavamony, Fenomenologi Agama, (Jakarta: Kanisius, 1995), hlm 40-41 
46 Mircea Eliade, Sakral dan Profan, terj: Nurwanto (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2002), 

hlm 141 
47 P.S Hary Susanto, Mitos Menurut Pemikiran Mircea Eliade, (Yogyakarta: Kanisius, 

2002), hlm 50 
48 Mircea Eliade, Sakral dan Profan, terj: Nurwanto (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2002), 

hlm 134-141 
49 P.S Hary Susanto, hlm 50 
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2. Yang Kudus dalam Islam 

a. Konsep Yang Kudus dalam Islam 

Allah dalam pengalaman religius umat muslim dilukiskan sebagai 

Allah Yang Esa. Allah sebagai gambaran  penguasa tertinggi, maha kuasa 

dan maha tahu. Allah juga maha pengampun dan berbelas kasih, pemaaf 

dan sabar. Ia maha bijaksana yang mendorong manusia untuk mengagumi 

dan bersyukur kepada tuhan.50  

Konsep Yang Kudus (sakral) dalam Islam adalah tauhid. Tauhid 

adalah suatu pengetahuan kesaksian terhadap keesaan Allah Swt. 

Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, Allah Swt adalah zat Yang 

Maha Esa Dia yang tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak 

ada kekuatan yang setara dengan Dia.51 Sebagaimana dalam rukun Islam 

yang terdiri dari lima pilar terlebih pada rukun yang pertama: 1). Meyakini 

keesaan Allah dan kerasulan Muhammad sebagaimana yang 

termanifestasikan dalam kredo umat Islam, dua kalimat syahadat. “Tiada 

tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah”, 2). Shalat, yakni 

ritus yang dilakukan sebanyak lima kali dalam sehari dengan menghadap 

ke arah kiblat (Mekah), 3). Puasa, yakni ibadah yang dilaksanakan setiap 

bulan Ramadhan, 3). Zakat, yaitu ibadah yang dilakukan sebagai upaya 

                                                           
50 Mariasusai Dhavamony, Fenomenologi Agama (Jakarta: Kanisius, 1995), hlm 98. 
51 M. Ali Imron, Sejarah Terlengkap Agama-Agama di Dunia (Yogyakarta: IRCiSoD, 

2015) hlm 452  
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amal dengan takaran yang telah ditentukan, 5). Berhaji ke 

Mekah/Baitullah.52 

Menurut Ibnu Tamiyah, Allah memiliki makna dimana tunduk 

kepada-Nya, merendah diri di hadapan-Nya, dan kepada-Nya tempat 

berpasrah ketika dalam kesulitan, tempat berdoa, bertawakal dan meminta 

perlindunganya, serta memberi rasa tenang dan terpaut cinta kepadanya.53 

Demikian bahwa agama Islam sangat meyakini bahwa tiada Tuhan (The 

Holy) selain Allah yang patut disembah, patut dijadikan tempat 

berlindung, dan Dia-lah Yang Maha Kuasa, serta tak ada satu pun zat yang 

lebih agung dari pada Allah SWT.54 

b. Tempat-tempat suci dalam Islam 

Tempat-tempat suci biasanya ditemukan dalam semua agama-agama 

besar dunia. Beberapa tempat diperuntukan bagi Yang Kudus dan oleh 

karena itu dipisahkan dari dari kegiatan biasa dan profan. Tempat tempat 

tersebut ialah tempat-tempat suci dan diberkati oleh manusia religius.55 

Dalam Islam, Hajar Aswad (batu hitam di Makkah) dihormati oleh orang 

orang Arab sebelum Muslim. Batu itu dipasang dalam Ka’bah (bangunan 

kubus), oleh Muhammad SAW bangunan itu digabungkan dengan satu 

komplek bangunan yang disebut masjid. Peziarahan ke Ka’bah adalah 

                                                           
52 Allan Menzies, Sejarah Agama-Agama, terj Dion Yulianto dkk (Yogyakarta: Forum, 

2014), hlm. 274-275 
53 Muhammad Imamuddin Abdulrahim, Kuliah Tauhid (Jakarta: Yayasan Sari Insan, 

1989), hlm. 56.  
54 M. Ali Imron, hlm 452 
55  Mariasusai Dhavamony, hlm 106 
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salah satu rukun islam bagi yang mampu. Masjid adalah rumah Allah yang 

suci, seseorang yang tidak dalam keadaaan bersih tidak boleh 

memasukinya. Masjid dalam fungsi transenden dimaksudkan untuk 

pelayanan ibadah, doa, dan kewajiban kewajiban keagamaan lainya.56 

Tentang masjid, terdapat beberapa masjid yang sangat disucikan oleh umat 

Islam. Diantaranya adalah sebagai berikut: pertama, Masjid Quba. Masjid 

ini dibangun oleh Nabi Muhammad dan sahabat pada waktu hijrah dari 

Makkah menuju Madinah. Dalam beberapa riwayat arsitektur bangunan 

Masjid Quba di desain sendiri oleh Nabi Muhammad. Masjid Quba boleh 

dikatakan sebagai contoh bentuk dari masjid-masjid yang didirikan umat 

muslim di kemudian hari.57 

Kedua, Masjidil Haram. Masjidil Haram terletak di kota Makkah, 

masjid ini merupakan salah satu tempat paling suci bagi umat Islam dan 

merupakan masjid terbesar di dunia. Masjid ini dibangun mengelilingi 

Ka’bah kiblat umat Islam bersujud dalam mengerjakan ibadah shalat. 

Menurut sejarah umat Islam Ka’bah pertama kali dibangun oleh nenek 

moyang umat manusia, yaitu Nabi Adam. Kemudian bangunan Ka’bah di 

perindah kembali oleh Nabi Adam beserta putranya. Sejak masa ke-

Khalifahan Umar bin Khatab Masjidil Haram diperluas dengan membeli 

bangunan-bangunan rumah disekitarnya. Pada masa selanjutnya, masa 

Khalifah Utsman bin Affan sekitar 647 M Masjidil Haram kembali 

                                                           
56 Mariasusai Dhavamony, Fenomenologi Agama (Jakarta: Kanisius, 1995), hlm 110 
57 M. Ali Imron, Sejarah Terlengkap Agama-Agama di Dunia (Yogyakarta: IRCiSoD, 

2015) hlm 468. 
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mengalami renovasi.58 Hingga saat ini pun Masjidil Haram terus 

mengalami renovasi, mengingat semakin bertambahnya peziarah yang 

melakukan ibadah haji maupun umrah. 

Ketiga, Masjid Nabawi. Masjid Nabawi merupakan salah satu masjid 

tertua dan terbesar yang terletak di kota Madinah. Selain Masjid Quba, 

Masjid Nabawi juga merupakan masjid yang di bangun di masa Nabi 

Muhammad. Masjid ini dibangun pada 662 M, dan Nabi Muhammad yang 

meletakan batu pertamanya, dan dikerjakan secara gotong royong oleh 

umat Islam.59 Pada awalnya, masjid ini sempat menjadi pusat 

pemerintahan Islam.60 Masjid ini mengalami renovasi yakni pada tahun 2 

Hijriah setelah berpindahnya kiblat umat muslim dari Baitul Muqqodas ke 

Ka’bah dengan mengubah beberapa bangunan awal guna penyesuaian, 

serta perluasan 45 meter disetiap sisi masjid.61 

Keempat, Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa adalah salah satu masjid 

yang disucikan oleh umat Islam. Selain itu, wilayah masjid ini yang berada 

di kompleks bangunan suci kota lama Yerusalem, juga menjadi bagian 

yang disucikan oleh umat Yahudi dan Kristen. Area tempat masjid ini 

berdiri dikenal oleh umat Islam sebagai Al-Haram asy-Syarif atau “Tanah 

Suci yang Mulia” dan oleh umat Yahudi dan Kristen dikenal dengan 

                                                           
58 M. Ali Imron, Sejarah Terlengkap Agama-Agama di Dunia (Yogyakarta: IRCiSoD, 

2015), hlm 468. 
59 M. Ali Imron, hlm 468. 
60 M. Syafi, Bangunan Masjid pada Masa Nabi dan Implikasinya Terhadap Jamaah 

Masjid Perempuan, Jurnal Musawa. Vol. 10, Nomor 1, Januari 2011, hlm 95 
61 O. Hashem, Berhaji Mengikuti Jalur Para Nabi: Kisah Perjalanan Rasulullah Saw, 
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sebutan Bait Suci. Selain itu, sebelum kiblat shalat umat muslim berpindah 

ke Ka’bah kiblat kaum muslimin adalah Masjid Al-Aqsa.62 

 

F. Metode Penelitian 

Untuk mensukseskan penelitian ini maka diperlukan data-data untuk 

menganalisa permasalan yang diangkat, untuk memperolehnya diperlukan 

tahapan metode, diantaranya adalah: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-

penemuan yang tidak dapat dicapai menggunakan prosedur statistik atau 

dengan cara-cara kuantitatif.63 Penelitian ini difokuskan untul 

mendeskripsikan kolam Masjid Sulthoni Plosokuning Yogyakarta dalam 

konteks teori sakral dan profan. 

2. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

       Sumber data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh 

secara langsung dari pihak-pihak yang bersangkutan. Data ini diperoleh 

                                                           
62 M. Ali Imron, Sejarah Terlengkap Agama-Agama di Dunia (Yogyakarta: IRCiSoD, 

2015), hlm 469. 
63 M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogakarta: 

Ar-Ruz Media, 2014), hlm 25. 
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dari tokoh tokoh masyarakat, takmir masjid, dan jamaah Masjid Sulthoni 

Plosokuning Yogyakarta. 

b. Sumber Data Sekunder 

       Sumber data sekunder merupakan sumber data kedua, merujuk pada 

tulisan-tulisan yang berkaitan dengan Ambang Transisi Sakral dan Profan 

dalam konteks kolam Masjid Sulthoni Plosokuning Yogyakarta, baik 

berupa buku, jurnal, artikel, dan skripsi. Selain dari karya tulis tersebut, 

sumber data sekunder ini diperoleh dari pengamatan langsung penulis atas 

fenomena kolam Masjid Sulthoni Plosokuning Yogyakarta, baik berupa 

video, foto, atau bentuk lain yang bisa dijadikan sumber data. 

3. Tehnik Pengumpulan Data 

Data merupakan unsur terpenting dari sebuah penelitian yang 

menyangkut pertanggungjawaban penulis/peneliti. Pengumpulan data 

merupakan langkah awal untuk melakukan analisis dalam penelitian. Agar 

data dapat diperoleh dengan objekt dan mudah, perlulah teknik untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data 

adalah sebagai berikut. 

a. Observasi Partisipasi 

       Observasi partisipasi secara harfiah diartikan sebagai pengamatan 

terlibat, dimana peneliti terlibat langsung dengan subyek penelitian, yaitu 

berinteraksi sosial dengan komunitas masjid dalam beberapa bulan. 

Observasi partisipasi sebagai instrumen pokok penelitian dilakukan 

selama beberapa bulan, dalam arti bertahap yang di bagi dalam tiga tahap, 
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yaitu tahap pra penelitian yang dilakukan dengan menyusun rancangan 

penelitian, menyusun dan menilai lokasi penelitian yang tepat, mengurus 

perizinan, memilih dan memanfaatkan informan, serta menyesuaikan 

dengan lokasi penelitian.64 Pada tahap penelitian yang merupakan fase 

pekerjaan di lapangan ditempuh dengan langkah – langkah, yaitu 

memahami latar penelitian, mengumpulkan, menganalisis, dan 

menginterpretasikan data, serta menyusun laporan sementara.65 Pada tahap 

akhir penelitian, langkah yang dilakukan ialah membuat kesimpulan dari 

hasil penelitian tersebut. 

b. Wawancara 

 Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui pengajuan 

pertanyaan secara lisan teradap responden atau subjek penelitian.66 Dalam 

penelitian jenis kualitatif ini, teknik wawancara menggunakan wawancara 

mendalam. Adapun maksud dari wawancara mendalam ini adalah teknik 

yang dilakukan dengan cara tanya jawab sambil tatap muka antara penanya 

dengan informan, yang mana antara penanya dan juga informan terlibat 

dalam keidupan sosial yang sudah lama.67 Dari hal tersebut maka 

diperlukan pertanyaan yang tersruktur agar data yang diperoleh sesuai 

dengan sistematika susunan pertanyaan yang diajukan kepada responden, 

agar mendapatkan data yang akurat. Dalam kasus ini telah dilakukan 

                                                           
64 M. Junaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif 

(Yogyakarta; Ar-Ruzz Media, 2012), hlm 122-146  
65 M. Junaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, hlm 159 
66 Eva latipah, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Grass Media, 2012), hlm 57. 
67 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Prenada Media, 2013), hlm 139. 
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wawancara dengan beberapa narasumber,  diantaranya takmir Masjid, 

jamaah Masjid, warga sekitar, serta tokoh masyarakat. 

 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan untuk melihat serta mengidentifikasikan 

kecondongan dalam penelitian dan praktek mengenai suatu fenomena 

dalam suatu aspek.68 Dalam penelitian ini dokumentasi yang dilakukan 

yakni, merekam suara saat proses wawancara, merekam gambar foto saat 

jamaah melakukan aktivitas di Masjid Sulthoni Plosokuning, maupun 

merekam gambar arsip denah masjid yang tidak bisa diperbanyak melalui 

rekam mesin fotokopy. Data dokumentasi yang bersifat sekunder ini 

digunakan untuk menyempurnakan data-data yang berasal dari hasil 

observasi partisipasi dan wawancara, terutama data yang berkaitan dengan 

catatan sejarah masjid Plosokuning yang berhubungan dengan judul 

penelitian. 

4. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data ini dilakukan setelah semua data yang dibutukan 

sudah terkumpul. Adapun teknik yang digunakan penulis dalam mengolah 

data adalah sebagai berikut: 

a. Deskripsi 
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        Data-data yang telah diperoleh melalui pengamatan terlibat, 

wawancara dengan narasumber yang telah ditentukan, rekam dokumentasi 

baik foto jamaah yang beraktivitas di masjid maupun foto foto arsip yang 

dimiliki Masjid Sulthoni Plosokuning dideskripsikan dengan runtut dan 

sistematis, agar mencapai pemahaman yang lebih mudah dan sesuai 

dengan fokus yang diinginkan. 

b. Analisis 

       Dalam penelitian ini, analisis dari rekam observasi partisipatif yang 

telah dilakukan dengaan menganalisis hasil deskripsi dari wawancara 

dengan narasumber yang telah dilakukan, pengamatan terlibat selama 

kurun waktu yang ditentukan, dan deskripsi rekam data lapangan yang 

telah diperoleh. Dari hasil sumber data yang telah di deskripsikan tersebut 

dianalis dalam konteks teori sakral dan profan. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Secara umum, sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri atas lima bab. 

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini maka akan 

dipaparkan sistematika sebagai berikut: 

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang dan rumusan masalah 

yang sesuai dengan fokus penelitian yaitu mengenai ambang kontinyuitas sakral 

dan profan kolam Masjid Sulthoni Plosokuning. Selain itu peneliti akan 

membahas  tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II membahas tentang sejarah berdirinya Masjid Pathok Negoro 

Plosokuning Yogyakarta dan kondisi sosial - budaya serta kondisi keagamaan 

masyarakat sekitar Masjid Plosokuning Yogyakarta. 

Bab III mengulas mengenai dualitas ruang manusia religius dalam konteks 

Masjid Sulthoni Plosokuning Yogyakarta serta ide yang mendasarinya, selain itu 

juga diuraikan pemetaan ruang sakral pada masjid Sulthoni Plosokuning 

Yogyakarta. Penjelasan dualitas ruang manusia religius dalam konteks Masjid 

Sulthoni Plosokuning Yogyakarta tentang ini dilakukan sebelum menganalisis 

tentang ambang transisi sakral dan profan pada konteks kolam Masjid Sulthoni 

Plosokuning Yogyakarta agar runtut dan sitematis. 

Bab IV menguraikan analisis tentang Ambang Transisi Sakral dan profan 

pada kolam Masjid Sulthoni Plosokuning Yogyakarta. Pada bagian ini 

memaparkan mengenai kolam yang mengiari serambi Masjid Sulthoni 



 

 35   
 

Plosokuning dan relevansinya dengan teori sakral dan profan Mircea Eliade. 

Pembahasan ini merupakan pembahasan puncak yang akan menjadi sorotan 

dalam skripsi ini yang tentu akan berpijak di atas kerangka teori yang sudah 

dipaparkan. 

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan 

dibuat untuk menjelaskan hasil penelitian yang sudah dilakukan. Selain itu saran 

juga akan diberikan, dan berisi tentang rekomendasi penelitian guna 

memberikan masukan terhadap para peneliti selanjutya. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari kajian penelitian yang telah dilakukan, maka dapat didapatkan 

kesimpulan diantaranya: 

1. Ruangan Masjid Sulthoni Plosokuning adalah ruangan yang disucikan,  

Hadirnya Allah (Yang Kudus) dalam umat Islam termanifestasikan dalam 

ide masjid sebagai rumah Allah. Masjid Sulthoni Plosokuning Yogyakarta 

adalah representasi dari kesucian, tempat tinggal Yang Ilahi. Umat Islam 

dapat berjumpa secara simbolik dan dapat berkomunikasi secara transenden. 

Ruangan itu adalah mihrab, sentong tengah, pawestren (sentong kiwa dan 

sentong tengen) dan serambi. Dalam penerapanya dengan teori Mircea 

Eliade tentang sakral dan profan, ruang sakral biasa dipergunakan untuk 

kegiatan-kegiatan sakral. Hal-hal yang melandasi kesakralan sebuah tempat 

adalah tempat tempat tersebut terjaga dari pelanggaran nilai kesakralan yang 

telah ada karena adanya hierofani, yakni perasaan tunduk, takut, kagum, 

namun ingin mendekat.  

2. Kolam Masjid Sulthoni Plosokuning memiliki sumber mata air dari sungai 

Krandohan yang senantiasa mengalir, dan airnya tidak surut sepanjang 

tahun. Kolam tersebut mengitari serambi masjid dengan demikian setiap 

jamaah yang hendak masuk ke masjid ini akan melintasi kolam tersebut. 

Implementasi dari keberadaan kolam adalah gambaran mengenai alam. 
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Pengambaran parit parit kolam adalah pengambaran wilayah samudera dan 

masjid adalah sebagai daratanya, sehingga orang yang akan masuk masjid 

dalam keadaan bersih karena telah mengarungi samudera, perjalanan 

memasuki masjid sebagai tempat suci diibaratkan kembalinya seseorang 

dari keburukan, kesalahan, kepada kebaikan. Selain itu juga kembalinya 

seseorang dari urusan urusan duniawi yang telah diusahakan, dan berserah 

diri kepada Yang Kudus. Jika dilihat dari masa pembangunan masjid karena 

penggunaaan alas kaki belum menjadi kebiasaan seperti sekarang, adanya 

kolam yang melintasi pintu masuk masjid tersebut ditujukan untuk menjaga 

kebersihan ruangan masjid.  Masjid adalah ruang yang sakral berbeda 

dengan tempat dimana jalan dan bangunan bangunan disekitarnya. Kolam 

yang melintasi serambi masjid adalah ambang transisi pemisah yang 

mempertemukan dua realitas ruang yang berbeda, yang profan dan yang 

religius. 
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B. Saran 

Setelah melakukan kajian atas penelitian ini dan memperhatikan 

kesimpulan yang telah didapat dari penelitian mengenai Ambang Transisi 

Sakral dan Profan (Studi Kolam Masjid Sulthoni Plosokuning Yogyakarta) 

maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Dalam dunia yang semakin modern dan pemikiran yang semakin 

rasional dan keadaan-keadaan ekonomi, sosial, dan politik yang 

berubah simbol-simbol itu bisa tidak lagi mengungkapkan pandangan 

umum. Simbol simbol yang dahulu mempunyai kekuatan 

menggerakan komunitas, dengan mudah menjadi sekedar pajangan. 

Maka perlu kiranya merawat arsip arsip penelitian yang mengungkap 

hakikat makna simbol tertentu, untuk mengetahui pergeseran 

pemaknaanya dimasa yang akan datang.  

2. Penelitian ini dilakukan pada saat Penjarakan Sosial Bersekala Besar 

(PSBB). Keterbatasan peneliti berinteraksi dengan narasumber dalam 

pengumpulan data menjadi hambatan, maka diharapkan peneliti 

selanjutnya untuk lebih intens dalam pengumpulan data lapangan. 

3. Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan kepada peneliti 

selanjutnya agar lebih tajam dalam mengolah data guna mendapat 

hasil yang maksimal.  



 

 82   
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Abdulrahim, Muhammad. Kuliah Tauhid. Jakarta: Yayasan Sari Insan. 1989.  

Abror, Indal. Akualisasi Nilai Nilai Budaya Masjid Pathok Negoro, Esensia 
Vol. 17, No. 1, April 2016 

Andriani, Duri, dkk. Metode Penelitian. Tanggerang Selatan: Universitas 
Terbuka. 2014 

Bekker, Anton dan Amad Cariz Zubair. Metodologi Penelitian Filsafat. 
Yogyakarta: Kanisius. 1990 

Basuki, Sulistyo. Metode Penelitian. Jakarta: Penaku. 2010 

CH, Masroer. The History of Java: Sejarah Perjumpaan Agama-Agama di 
Jawa, (terj.) Alwan Arianto. Yogyakarta: Ar Ruz Yogyakarta. 2004. 

Darban, Ahmad Adabi Ulama Jawa dalam Perspektif Sejarah, Jurnal 
Humaniora UGM. Vol. 16, Nomor 1, Februari 2004  

Darmawan, Iwan. Model Peningkatan Tata Lingkungan Masjid Cagar 
Budaya Sebagai Penguat Identitas Citra dan Kawasan, Jurnal 
Arsitektur dan Perencanaan. Vol 2, No. 1 2019 

Dazuki, Hafidz dkk. Ensiklopedi Islam III. Jakarta: PT. Ichtiar Baru. 1994 

Dhavamony, Mariasusai. Fenomenologi Agama. Jakarta: Kanisius. 1995 

Dillistone, F.W. Daya Kekuatan Simbol. Yogyakarta: Pustaka Filsafat. 2005 

Drajat, Zakiah. Perbandingan Agama. Jakarta: Bumi Aksara. 1985 

Dwindi Ramadhana, Atyanto Dharoko, Ruang Sakral dan Profan dalam 
Arsitektur Masjid Agung Demak Jawa Tengah, Jurnal INERSIA, Vol. 
XIV No.1, Mei 2018 

Eliade, Mircea. Sakral dan Profan, terj: Nurwanto. Yogyakarta: Fajar 
Pustaka. 2002 

Endang Setyowati, dkk. Alkuturasi Budaya Pada Bangunan Masjid Gede 
Mataram Yogyakarta. Jurnal tahun 2017  

Fajriyanto, Simbol dalam Arsitektur Masjid, Jurnal Unisia No. 20 Tahun 1993 



 

 83   
 

Gazalba, Sidi. Mesjid: Pusat Ibadah dan Kebudayaan. Jakarta: Pustaka 
Antara. 1983 

Geertz, Cliford. Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan 
Jawa Jakarta: Komunitas Bambu, 2013 

Haris Herdiansyah, Metode Penelitian Kualitatif Untuk ilmu-Ilmu Sosial 
Jakarta: Salemba Humanika. 2010 

Hary Susanto, P.S. Mitos Menurut Pemikiran Mircea Eliade. Yogyakarta: 
Kanisius. 2002 

Hashem, O. Berhaji Mengikuti Jalur Para Nabi: Kisah Perjalanan 
Rasulullah Saw, Bandung: Mizan, 2008 

Hidayat, Ferry. Antropologi Sakral; Revitalisasi Tradisi Metafisik 
Masyarakat Indigenous Indonesia. Yogyakarta: IPS Press. 2010 

Hidayat, R. Aris. Masjid Sebagai Pelestari Tradisi (Kajian Masjid Sebagai 
Pelestari Tradisi Yogyakarta Perspektif Historis). Jurnal Analisa 
Volume XVII, No. 02 2011  

ICMI Orsad Cempaka Putih, Pedoman Manajemen Masjid. Jakarta: Fokkus 
BabinRohis. 2006  

Imron, M. Ali. Sejarah Terlengkap Agama-Agama di Dunia. Yogyakarta: 
IRCiSoD. 2015  

Irvan, M. Masyarakat Jawa dan Modernisasi; Potret Kontemporer Masjid 
Pathok Negoro Plosokuning Yogyakarta Jurusan Sosiologi, UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta.  

Jadul Maula, M. Ngesuhi Desa Sak Kukuban: Lokalitas, Pluralisme Modal 
Sosial Demokrasi. Yogyakarta: Lkis, 2001 

Jusmawati, Manajemen Masjid dan Aplikasinya. Jakarta: The Minangkabau 
Foundation. 2006 

Kurniawati, Dewi. Dinamika Kaum Priyayi Santri di Plosokuning 
Minomartani Ngaglik Sleman Yogyakarta, Skripsi Fakultas Adab UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012 

latipah, Eva. Metodologi Penelitia. Yogyakarta: Grass Media. 2012 

M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur. Metode Penelitian Kualitatif. 
Yogakarta: Ar-Ruz Media. 2014 



 

 84   
 

M.Wiryoprawiro, Zein. Perkembangan Arsitektur Masjid di Jawa Timur. 
Surabaya: PT. Bina Ilmu 1986 

Masroer, Identitas Komunitas Masjid di Era Globalisasi. Yogyakarta: Suka 
Press.  2015 

Menzies, Allan. Sejarah Agama-Agama, terj: Dion Yulianto dkk. 
Yogyakarta: Forum’ 2014 

Muhammad, Nurdinah. Memahami Konsep Sakral dan Profan dalam Agama-
Agama, Substanstia, Vol. 15, No 2, Oktober 2013 

Muzairi. Dimensi Pengalaman Mistik: Mistical Experience, Jurnal Religi, 
Vol. 10, No.1, Tahun 2014. 

Nata, Abuddin. Metodologi Studi Islam. Jakarta: PT. Rajawai Grafindo 
Persada. 2001.  

Noor, Juliansyah. Metodologi Penelitian. Jakarta: Prenada Media. 2013 

Nothingham, Elizabeth K. Agama dan Masyarakat; Suatu Pengantar 
Sosiologi Agama. Jakarta: Rajawali. 1985 

Otto, Rudolf .The Idea of Holy: An Inquiry Into the Non-rational Factor In 
The Idea of The Divine and it Relation to the Rational, (London : 
Oxford University Press, 1950), ebook. 

Pals, Daniel L. Seven Theories of Religion; Dari Animisme E.B Tylor, 
Materialisme Karl Marx Hingga Antropologi Budaya C. Geertz 
Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2001 

Prasetyo, Johan Eko. Masjid Pathok Negoro Plosokuning 1724-2014: Kajian 
Sejarah Arsitektur Jawa: Jurusan Studi Sejarah dan Peradaban Islam, 
UIN Syarif Hidayatullah. 2016 

Rijksiblad Kasultanan Yogyakarta 1926, salinan Badan Perpustakaan dan 
Arsip Daerah Yogyakarta. 2004 

Sastrapratedja, M. Manusia Multi Dimensional:sebuah renungan filsafat 
Jakarta: PT.Gramedia. 1983 

Setyowati,Endang dkk. Mengenal Lebih Jauh Masjid Islam Jawa Dalam 
Arsitektur Masjid Pathok Negoro. Yogyakarta: GalangPress. 2017  

Simuh, Sufisme Jawa. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya. 1996 

Siswanto, Panduan Praktis Organisasi Remaja Masjid  (Jakarta: Pustaka Al-
Kautsar. 2005 



 

 85   
 

Surjomiharjo, Kota Yogyakarta Tempo Doeloe: Sejarah Sosial 1880-1930. 
Depok: Komunitas bambu, 2008 

Syafi, M. Bangunan Masjid pada Masa Nabi dan Implikasinya Terhadap 
Jamaah Masjid Perempuan, Jurnal Musawa. Vol. 10, Nomor 1, Januari 
2011 

Syahruddin, dkk. Mimbar Masjid, Jakarta: CV Haji Masagung. 1986 

Totok Rusmanto dan Agung Dwiyanto, Masjid. Bandung: Universitas 
Padjajaran.2000 

Wahana, Paulus. Nilai Etika Aksiologis Max Scheler (Yogyakarta: Kanisius, 
2004) 

Zainal, Asliah. Sakral dan Profan dalam Ritual Life Cycle: 
Memperbincangkan Fungsionalisme Emile Durkheim, Jurnal AL-
IZZAH Vol. 9 No. 1, Juli 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	HALAMAN JUDUL
	SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
	SURAT PERNYATAAN
	PENGESAHAN TUGAS AKHIR
	MOTTO
	PERSEMBAHAN
	ABSTRAK
	KATA PENGANTAR
	DAFTARA ISI
	BAB I                       PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
	D. Tinjauan Pustaka
	E. Landasan Teori
	F. Metode Penelitian
	G. Sistematika Pembahasan

	BAB V                 PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran

	DAFTAR PUSTAKA



