


ABSTRAK 

 

 Setelah agama Islam berkembang di Indonesia dan menjadi agama kerajaan, masjid 
merupakan unsur yang tidak dapat di pisahkan dari komplek Kraton, karena dalam sejarah 
bahwa raja-raja di Nusantara ini yang memeluk agama Islam menganggap bahwa masjid 
sebagai kelengkapan dari kerajaannya, oleh karena itu selain membuat istana juga membuat 
kelengkapannya berupa alun-alun dan masjid di ibukota kerajaannya. 

 Masjid Mataram Kotagede diperkirakan di bangun pada masa Penembahan Senopati 
sekitar tahun 1577-1646 tepatnya di Kotagede sekitar 6 km dari kota Yogyakarta arah 
Tenggara. Secara fisik bangunan Masjid Agung Mataram tidak jauh bebrbeda dengan masjid 
yang lain yang ada di Pulau Jawa yaitu menonjolkan kebudayaan setempat di mana bangunan 
masjid yang didirikan pada masa itu menunjukan adanya sikap toleransi daro muballigh 
dalam mengenalkan dan menyebarkan agama Islam di daerahnya. 

 Karena penelitian ini mengkaji  tentang masa lampau maka metode yang digunakan 
adalah metode historis yaitu metode yang bertumpu pada proses menguji dan menganalisa 
secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau dan menggunakan pendekatan Arkeologi 
dimana mempelajari kehidupan manusia dengan segala aspeknya dari masa lampau atas dasar 
penemuan-penempuan berupa hasil budaya masa lampau seperti prasasti-prasasti, dan sisa-
sisa bangunan zaman kuno. 

Kajian ini menyimpulkan bahwa bangunan Masjid Mataram sebagai masjid kerajaan 
tidak semegah masjid tradisional di Jawa masa sebelumnya seperti Masjid Demak atau masa 
sesudahnya seperti masjid Agung Yogyakarta dan Surakarta. Masjid Mataram memiliki 
konstruksi sederhana namun di balik kesederhanaan itu ada makna simbolis dan terkesan nilai 
arsitertur nya dan juga memiliki nilai arkeologis dan tetap memiliki unsure-unsur masjid 
yaitu ruang utama, serambi, pawestren, benteng dan regol, parit, mighrab, mimbar. 
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