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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Islam masuk ke Indonesia menurut Prof. Hamka  pada abad 7 sampai abad 

8 Masehi. Bukti bahwa Islam telah menyebarkan ajarannya pada abad 7 sampai 

abad 8 Hijriyah langsung dari Arab, terbuktinya jalur pelayaran yang ramai dan 

bersifat internasional sudah dimulai jauh sebelum abad ke-13 melalui Selat 

Malaka yang menghubungkan Dinasti Tang di Cina (Asia Timur), Sriwijaya di 

Asia Tenggara dan Bani Umayyah di Asia Barat, sedangkan menurut (Snouck 

Hurgronje) berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad-13 Masehi. 

Dalam 2 (dua) pendapat tersebut, disimpulkan (Taufik Abdullah) bahwa Islam 

telah datang ke Indonesia pada abad 7 sampai abad 8 Masehi. Pada abad ke-13 

Masehi Islam masuk secara besar-besaran dengan kekuatan politiknya, 

dibuktikan dengan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Bukti 

penyebaran Islam masuk ke Indonesia yaitu: 

1. Makam Fatimah Binti Maimun tahun 475 Hijriyah (1082 Masehi) di Leran 

dengan penulisan tulisan Arab di batu nisannya. 

2. Adanya makam Malik Al Saleh Raja Samudra Pasai di Aceh yang meninggal 

pada bulan Ramadhan  tahun 676 Hijriah (1297 Masehi). 

3. Ditemukannya batu nisan dengan tulisan-tulisan Arab yang bertarikh 822 

Hijriah (1419 Masehi) ditemukan di Gresik Jawa Timur. Batu nisan ini 
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merupakan tanda makam Syekh Maulana Malik Ibrahim, yaitu saudagar Islam 

yang mengadakan kegiatan (Sunanto, 2007: 8-9) 

 

Perkembangan agama Islam di Indonesia khususnya di Pulau Jawa tidak 

lepas dari kiprah Wali Songo antara abad ke-15 dan ke-16 Masehi, tetapi, 

keberadaan Masjid Saka Tunggal di desa Cikakak, Kecamatan Wangon, 

Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa Islam 

sebenarnya berkembang jauh sebelum periode Sembilan wali tersebut. Masjid 

Saka Tunggal yang memiliki arti hanya bertiang satu tersebut, konon dibangun 

tahun 1288 Masehi. Menurut juru kunci masjid berasitektur perpaduan Hindu-

Budha itu mengatakan bahwa berdirinya Masjid Saka Tunggal pada tahun 1288, 

diketahui dari pahatan salah satu sisi saka tunggal yang bertuliskan 8821, angka 

Tarikh tersebut apabila dibaca terbalik menjadi 1288. Mesjid Saka Tunggal 

sudah sangat tua, karena usianya yang sudah mencapai 727 Tahun (Wawancara 

Bagyo: 16 April 2015) 

Masjid Cikakak dibangun oleh seorang tokoh penyebar agama Islam yang 

bernama Kiai Toleh pada tahun 1288. Jika benar masjid ini berdiri pada tahun 

1288, berati masjid ini telah lebih tua dari Kerajaan Majapahit yang berdiri pada 

tahun 1294 atau 6 tahun sesudah berdirinya masjid tersebut. Dengan demikian 

masjid tersebut berdiri pada masa kekuasaan Kerajaan Singasari.  

Terlepas kebenaran tahun berdirinya, belum tentu benar. Menurut Prof. Dr. 

Sugeng Priyadi, M. Hum seorang ahli sejarawan nengatakan bahwa tahun 1288 
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yang dimaksud adalah Hijriah, yaitu tahun Islam bukan tahun masehi, tetapi 

tahun Hijriyah. Apabila tahun 1288 Hiriyah bila di masehikan adalah sekitar 

antara tahun 1840, jadi umur Mesjid Cikakak saat ini adalah 149 th. Apabila 

masjid Cikakak memang dibangun sebelum Majapahit berdiri atau pada saat 

Kerajaan Singasari, harusnya tahun yang dipakai tahun Saka dengan tulisan 

huruf Jawa Kuno (Wawancara Sugeng Priyadi, 28 Desember 2015). 

 Adanya bagian bangunan yang sudah direnovasi sebagian seperti gebyok 

kayu dan gedek bambu yang semula adalah dinding masjid telah berganti dengan 

tembok. Salah satu tampilan asli masjid yang belum hilang adalah saka tunggal 

di tengah-tengah bangunan masjid. Saka tunggal tersebut dibuat dari galih kayu 

jati berukir motif bunga  berwarna-warni. 

Keunikan lainnya adalah ditemukan adanya puluhan monyet-monyet yang 

akan menyambut para pendatang. Monyet-monyet tersebut sudah ada di sekitar 

masjid tersebut sejak puluhan tahun lalu karena adanya kerusakan ekosistem di 

Bukit Jojog Telu. Kekhasan masjid ini yang masih terjaga atap dari ijuk kelapa 

berwarna hitam. Atap ini mengingatkan seperti atap pura pada zaman Majapahit 

atau tempat ibadah umat Hindu di Bali. Tempat wudu  masih ada nuansa awal 

saat awal pembuatan pembangunan masjid tersebut, walaupun sudah direnovasi 

diganti dengan tembok. 

Menyambut Isro’mi’roj di desa Cikakak, warga di Cikakak khususnya para 

warga yang berada di sekitar masjid tersebut melakukan ritual ganti pagar bambu 

atau disebut pula Ganti jaro rajab di komplek pemakamam yang tidak jauh dari 
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kompleks masjid. Hanya saja dipisahkan oleh sungai kecil. Sejak pagi biasanya 

para warga telah berdatangan menuju makam Kiai Toleh. Mereka dengan suka 

rela membawa bambu yang akan digunakan untuk membuat pagar mengganti 

pagar lama. Ritual yang dilakuan tiap tahun ini memiliki makna membersihkan 

diri dari sifat jahat. Penduduk  Bayumas boleh menganggap Masjid Cikakak 

merupakan Masjid yang paling tua di Indonesia, untuk itu perlu adanya suatu 

penelitian tentang hal tersebut. Mesjid Cikakak merupakan cagar budaya yang 

harus dijaga. Sehubungan dengan itu peran perhatian pemeri Daerah Banyumas 

dan peran masyarakat setempat dalam menjaga dan memelihara masjid cikakak 

sebagai cagar budanya nasional (Wawancara Suyitno : 7 Mei 2015) 

 

B. Pokok Masalah 

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Sejarah berdirinya Masjid Cikakak. 

2. Mengetahui perkembanganngan bangunan Masjid Saka Tunggal Cikakak. 

3.  Tradisi keagamaan dan dakwah penyebaran agama Islam di Masjid Cikakak. 

4.   Peran Masjid Cikakak dalam penyebaran agama Islam. 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui sejarah berdirinya Masjid Cikakak. 

2. Mengetahui bagaimana tradisi keagamaan dan dakwah agama Islam di Masjid  

    Cikakak. 
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3. Mengetahui bagaimana peran Masjid Cikakak dalam penyebaran agama  

       Islam. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan memberi manfaat dan kontribusi yang positif 

bagi semua pihak. Adapun penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

 a. Manfaat teoritis. 

1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi dan bahan acuan 

bagi penelitian di masa yang akan datang. 

2. Hasil penelitian ini menjadi kontribusi bagi dunia pendidikan dalam 

meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan sejarah lokal. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu sejarah terutama 

sejrah lokal. 

b. Manfaat Praktis. 

1. Bagi Universitas Muhammadiyah Purwokerto 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi koleksi di perpustakaan pusat 

Universitas Muhammadiyah Purwokerto sehingga menambah pengetahuan 

yang lebih luas studi sejarah lokal dalam kehidupan masyarakat. 

2. Bagi Mahasiswa. 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan bahan 

acuan untuk para mahasiswa dalam penelitian sejarah lokal di masa yang 

akan datang. 
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3. Bagi Pemerintah. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran nyata sebagai 

bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan 

melestarikan cagar budaya sehingga dapat menjadi sebuah pariwisata yang 

nantinya akan menghasilkan pemasukan pendapatan lokal atau pendapatan 

daerah. 

4. Bagi Masyarakat Umum. 

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat 

pada umumnya agar lebih peka terhadap situs benda-benda bersejarah di 

sekitar mereka. Serta lebih menjaga Mesjid Cikakak karena telah 

memahami betapa berharganya situs-situs peninggalan nenek moyang. 

 

E. Tinjauan Pustaka  

Susanto (sekripsi,2008) dalam penelitiannya yang berjudul Islame Wong 

Aboge Di Desa Cibangkong, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, 

bahwa religiusan komunitas Aboge di Desa Cibangkong dapat dilihat sebagai 

salah satu bentuk keragaman yang ada di Kabupaten Banyumas. Pandangan dan 

pengalaman keberagaman komunitas Aboge dapat dilihat dari sisi lain, yaitu 

pakem keberagaman Islam pada umumnya. Perbedaannya pandangan pengikut 

Aboge terlihat pada cara pemaknaan keislaman yang lebih dipengaruih filosofi 

Jawa (kejawen). Pengikut Aboge meyakini akan kebenaran perhitungan Aboge 

dengan dasar pengetahuan, keyakinan, atau pengalaman spiritual yang dialami 
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semasa hidupnya, yang pada akhirnya membentuk pada keberagaman yang 

berbeda dengan Islam pada umumnya.  

Febri Hermawan,2012 dalam penelitiannya berudul Masjid Jami Soko 

Tunggal Kebumen Sebagai Situs Budaya Warisan Indonesia, dijelaskan bahwa 

Masjid Saka mempunyai arti masjid yang ditopang satu tiang (saka). Saka 

Tunggal sebagai penopang utama bangunan masjid Jami Saka Tunggal yang 

berbentuk segi empat dengan ukuran 30 x 30 cm. Saka Tunggal tersebut 

menjulang ke atas sekitar 4 meter tingginya. Saka Tunggal memiliki makna 

filosofi tersendiri karena Saka Tunggal memiliki makna ke-esaan Allah SWT 

sebagai Sang Pencipta Tunggal Alam Semesta, sehingga Mesjid Saka Tunggal 

tersebut sebagai tempat untuk meyakini bahwa Allah itu tunggal atau esa. 

Sementara itu dalam kaitannya dengan sejarah perjuangan, keberadaan masjid itu 

juga sebagai simbol satu tekad untuk mengusir penjajah dari bumi Indonesia. 

Karena Masjid Jami Saka Tunggal Kebumen didirikan pada masa penjajan 

Belanda. 

Rohani (sekripsi,2012) dalam penelitiannya yang berjudul Masjid-Masjid 

Kuno di Cirebon, mengungkapkan bahwa masjid merupakan rumah ibadah umat 

Islam, dilihat dari harfiah, masjid memanglah tempat sembahyang. Perkataan 

masjid berasal dari bahasa Arab. Kata pokoknya sujada (fi’il madi), sajada 

artinya ia sudah sujud, fi’il sajada di I’im, makna ini menyebabkan perubahan 

bentuk sajada menjadi masjidu atau mesjid. Pada dasarnya peranan masjid dapat 

dilihat sebagai suatu lembaga dalam arti masjid digunakan sebagai wadah untuk 
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melayani, menyelesaikan dan membicarakan masalah-masalah yang timbul 

dalam masyarakat muslim tanpa persoalkan bentuk, masalahnya apakah 

menyengkut agama atau bukan. Bangunan masjid merupakan salah satu bentuk 

dari wujud penampilan budaya Islam. Masjid muncul sebagai bangunan religi 

yang merupakan perpaduan dari fungsi bangunan dengan unsur arsitektur Islam 

yang berpedoman pada kekuatan-kekuatan yang diperintah oleh Allah SWT. 

Sebagai tempat pelaksanaan ajaran Islam dan bangunan sebagai ungkapan 

tertinggi dari nilai luhur suatu kehidupan manusia yang juga melaksanakan 

ajaran agama Islam. 

Siska Laelatu Barokah (sekripsi,2013) dalam penelitiannya yang berjudul 

Eksistensi Komunitas Aboge di desa Cikakak, Kecamatan Wangon, Kabupaten 

Banyumas mengatakan bahwa Islam yang dianut di desa Cikakak, yaitu Islam 

Aboge.Islam Aboge merupakan Islam kejawen yang dalam perhitungan kalander 

dalam menentukan hari, tanggal, bulan, dan tahun Jawa menggunakan 

perhitungan kalender Jawa. Kata Aboge berasal dari Alif Rebo Wage. Islam 

Aboge termasuk Islam kejawen, karena mereka masih mengamalkan tradisi-

tradisi Jawa seperti kepungan, slametan, upacara, sedekah bumi, suran, dan 

persembahan sesaji. Perhitungan yang dipakai oleh Islam Aboge adalah Senen 4, 

Minggu 5, Selasa 3, Rabu 7, Kamis 8, Jum’at 6, Sabtu 9, Legi 5, Paing 9, Pon 7, 

Wage 4, Kliwon 8. Sedangkan kalender Jawa Hijriah  nama tahunnya berawalan 

huruf Arab, yakni Alip, Ehe, Jimawal, Je, Dal, Be, Waw. Alip adalah sebutan 
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bagi tahun pertama dari satu tahun Jawa atau Hijriah, yaitu setiap tanggal 1 

Muharram (Sura). 

Dalam penelitian yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa 

Masjid Saka Tunggal memiliki arti mesjid yang bertiang atau bangunan tempat 

ibadah yang di topang oleh satu tiang. Mempunyai makna sebagai tempat ibadah 

umat Islam, sehingga masjid merupakan bangunan bersejarah dan sumber bukti 

adanya masyarakat yang telah memeluk agama Islam dan berapa lama agama 

Islam telah ada dan menyebar ajarannya dalam kehidupan masyarakat Cikakak. 

Dalam arsitektur bangunannya membuktikan adanya akulturasi peraduan dua 

budaya yaitu budaya Islam dengan budaya asli masyarakatnya dan perpaduan 

dua agama Islam dengan agama Hindu. Tidak hanya pada bangunan masjidnya, 

tetapi dalam penyebaran agama Islamnya yang banyak dianut oleh masyarakat 

setempat juga dipengaruih oleh unsur agama nenek moyang terdahulu, yaitu 

Islam Aboge yang merupakan Islam Kejawen atau Islam Jawa. Selain merawat  

dan menjaga Masjid Cikakak perlu juga adanya melestarikan tradisi Islam Aboge 

di Masjid Cikakak yang sudah turun menurun sebagai warisan dari nenek 

moyang. Sehingga pemerintah menetapkan Masjid Saka Tunggal sebagai bentuk 

cagar budaya peninggalan masa lampau yang harus dijaga kelestariannya. 

  

F. Landasan Teori dan Pendekatan 

Tasawuf atau sufisme atau mistisisme dalam Islam adalah kesadaran murni 

yang mengarahkan jiwa secara benar kepada amal dan ibadah yang sungguh-
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sungguh, menjauhkan diri dari keduniaan (zuhud) dalam rangka mendekatkan 

diri kepada Allah untuk mendapaktan perasaan hubungan erat dengan Sang 

Pencipta (Susanto,2007: 199). 

Dalam ajaran Tasawuf lebih mencondong pada hidup kerohanian, yaitu 

keinsafan akan alam. Maka jika terdapat pada kaum Muslim, mula-mula hidup 

kerohaniannya hanya semata-semata kendali jiwa menempuh hidup mencari 

keridhaan Allah, supaya jangan terpedaya oleh keadaan, sehingga lama kelamaan 

jadilah hidup kerohanian menjadi satu alat untuk mencapai satu tujuan yang 

lebih murni, yaitu hendak meniliki wajah Allah, dan hendak menyaksikan 

keindahan yang azali. Kemudian dari itu tujuan hendak menilik wajah Allah 

tidak dirasa memuaskan lagi, sehingga manusia ingin lebih mencapai maqam 

yang lebih tinggi lagi, yaitu Fanna-diri (meniadakan diri) dan bersatu dengan 

Tuhan (Ittihad) dengan melakukan berbagai mujahadah (perjuangan batin) dan 

riyadhah (latihan). Sejak itu timbulah bentuk hidup kerohanian dengan melalui 

tata (sistem) atau filsafah keagamaan yang bertiang kepada unsur-unsur jiwa 

semata. Itulah yang dikenal dengan tasawuf (Hamka, 1993: 18-19). 

Beberapa teori tentang penyebaran Agama Islam di Indonesia yaitu 

(Susanto,2007:10-12) ; 

1) Perdagangan. 

Perdagangan yang menggunakan sarana pelayaran. Sehingga banyak saudagar 

dari beberapa negara termasuk dari Timur Tengah dan Cina yang selain 
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berdagang, tetapi juga menyebarkan agama Islam saat mereka singgah 

termasuk di daerah pesisir pantai. 

2) Perkawinan. 

Melalui jalan perkawinan, terjadinya perkawinan antara pedagang muslim, 

mubalig dengan penduduk setempat atau masyarakat lokal. 

3) Pendidikan. 

Setelah para pedagang asing telah menguasai kedudukan ekonomi, pusat-

pusat perekonomian berkembang menjadi pusat pendidikan dan penyebaran 

agama Islam. 

4) Politik. 

Banyak para muslim menduduki kursi kekuasaan di pemerintahan. Seperti ada 

yang menjadi penasehat, panglima, bahkan ada yang menjadi raja lalu 

menaklukan daerah-daerah lainnya. 

5) Kesenian. 

Saluran yang banyak sekali dipakai untuk penyebaran agama Islam terutama 

di pulau Jawa adalah seni. 

Di Pulau Jawa banyak yang menganut aliran Islam kejawen. Islam kejawen 

yaitu masyarakat Jawa atau orang-orang Jawa yang masih memiliki sikap dan 

tindakan ritual keagamaan cenderung bernuansa kultural. Ada pula yang 

menyebutnya sebagai aliran kebatinan. Aliran kebatinan diambil dari suku kata 

bahasa Arab, batiniah yang artinya batin atau dalam atau bagian dalam. Kata 

tersebut dipinjam oleh sebuah aliran yang menamakan dirinya batiniyah atau 
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aliran Kebatinan. Dikatakan kebatinan karena dalam melaksanakan ritual 

keagamaannya cukup hanya dibatin saja atau cukup eling atau ingat tanpa 

gerakan tertentu. Bila ditinjau dari berbagai aspek baik kitab suci, ajaran, ibadah, 

dan kepercayaannya maka tampak jelas bahwa aliran kebatinan atau lebih 

dikenal Kejawen atau Islam abangan bukanlah suatu agama dan bukan pula 

bagian dari Agama Islam, hanya saja namanya yang mendompleng kata-kata 

Islam. Mereka menyebutnya dengan Islam abangan, Islam Kejawen, Islam 

kebatinan, Islam murni, Islam Haq, Agama Kuring (Sunda) dan lain-lainya yang 

terdapat nama yang berlabelkan Islam. Namun ajaran tidak sejalan dengan ajaran 

Islam dan Justru sebaliknya ajaran tersebut menyimpang dan memojokan Islam. 

Aliran Kebatinan tidak lebih hanyalan merupakan paguyuban atau organisasi 

yang terdiri atas beberapa manusia yang mengadopsi suatu kepercayaan yang 

bersifat ruhaniyah dan meditasisme yang bertujuan untuk mendapatkan 

ketenangan jiwa dan ketenangan batin, dari hasil embrio asimilasi Ahlaqiyyah 

berbagai ajaran agama, seperti Islam, Hindu, Budha (Abdullah,2006:160-161). 

Menurut Soehadha masyarakat Jawa atau orang-orang Jawa yang memiliki 

sikap dan tindakan religious yang cenderung bernuasa kultural, biasa disebut 

penganut kejawen (Soehadha, 2008:44), tidak mengherankan apabila dalam 

Arsitektur (seni bangunan) pembangunan Masjid Cikakak menggunakan 

akulturasi dua agama yaitu agama Hindu dan Islam. Dalam seni bangunan Islam 

di Indonesia, pada garis besarnya mempunyai dua corak, yaitu asli dan baru. 

Model masjid di Indonesia memiliki corak yang berbeda dengan bentuk masjid 
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negara Islam lainnya. Bentuk masjid di Indonesia banyak dipengaruih oleh seni 

bangunan Indonesia-Hindu. Dapat dilihat pada bangunan masjid tertua di 

Banyumas yaitu Masjid Saka Tunggal Cikakak di daerah Desa Cikakak, 

kecamatan Wangon, Kabupaten banyumas. Adapun contoh Masjid tua yang 

memkai corak Islam Hindu seperti Mesjid Kudus, Mesjid Agung Demak, Msjid 

Banten, Masjid Cirebon dan Masjid Ampel. Ciri-ciri model seni bangunan 

masjid lama yang merupakan peniruan dari seni bangunan  Hindu-Budha adalah 

sebagai berikut: 

a. Atap tumpang, yaitu atap yang bersusun, semakin ke atas semakin kecil 

dan yang paling atas biasanya semacam mahkota. Selalu bilangan 

atapnya ganjil, kebanyakan jumlah atapnya tiga atau lima. Atap tumpang 

ini terdapat juga di Bali pada Upacara Ngaben atau relief Candi Jawa 

Timur. 

b. Tidak mempunyai menara karena pemberitahuan waktunya menggunakan 

bedug. Dari mesjid tua lainnya hanya Mesjid Kudus dan Mesjid Banten 

yang menggunakan menara.  

c. Masjid-masjid tua biasanya dibangun di dekat dengan Istana atau Keraton 

yang mempunyai letak yang tetap dan selalu terletak di sebelah barat 

lapangan. Di depan Istana selalu ada lapangan atau alun-alun dengan 

pohon beringin kembar. Di belakang atau di sekitar area mesjid terdapat 

makam-makam. Rangkaian makam dan mesjid ini pada hakekatnya 

Sejarah Masjid Saka Tunggal..., Savitri Meiniadi, FKIP UMP, 2016



14 
 

adalah kelanjutan dari fungsi candi pada zaman Hindu-Budha.(Susanto, 

2007: 95-97) 

Penlitian ini menggunakan pendekatan Antropologi, yaitu penelitian 

sejarah yang menggunakan data bersifat Antropologis karena data yang relavan 

adalah persoalan kebudayaan. Objek melihat manusia antara ruang, waktu, 

sehingga unsur kebudayaan dalam sejarah menjadi penting, karena manusia dan 

kebudayaan merupakan satuan keping mata uang, artinya kebudayaan sangat 

melekat pada manusia dimanapun mereka hidup (Priyadi,2013: 73). Proses 

terbentuknya kebudayaan melalui interaksi manusia dengan lingkungan sosial. 

Interaksi manusia dengan lingkungan sosial akan melahirkan lingkungan budaya. 

Dari sinilah tercipta unit historis menjadikan historis menampakan identitas dan 

solidaritasnya. Pusaran-pusaran historis menjadikan pusat-pusat kebudayaan 

etnis di Indonesia. Persoalan etnisitas dengan lokalitas tidak dapat dipandang 

sebagai pinggiran dari sejarah. Peristiwa-peristiwa yang terjadi ditingkat etnis 

pada dasarnya sama dengan pusat-pusat Indonesia sebagai negara yang 

wilayahnyasangat luas dan paling besar di Asia Tenggara mempunyai potensi 

dalam penulisan sejarah yang berbasis budaya. Peristiwa budaya lebih berbobot 

dari pada sekedar politik.   

Dalam pendekatan Arkeologis salah satu data sejarah yang sangat penting 

adalah artifact. Artifact adalah data yang terlihat, bisa diamati, dipegang, dan 

secara nyata memang ada. Berbedaan dengan data berbentuk pikiran. Artifact 

disebut data dan fakta yang sekaligus karna nyata yang berbentuk serta dapat 
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dilihat, baik berwujud benda atau bangunan. Benda-benda peninggalan sejarah 

tersebut salah satunya adalah Masjid Cikakak yang berada di Desa Cikakak, 

Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Jenis benda dan bangunan bisa 

menjadi objek ilmu arkeologi, yang dapat dispesialisasikan sebagai arkeologi 

Islam. Adanya ketergantungan pada ilmu sejarah karena kemampuan para 

sejarawan sehingga mereka lebih mengandalkan para arkeolog, bahwa 

sesungguhnya arkeologi hanyalah sebagai ilmu bantu. Tetapi adanya keuntungan 

dalam keterlibatan arkeologi dalam membangun teks historis. Jika fenomena itu 

terjadi dimasa lampau, maka sejarawan harus lebih sigap dan tekun dalam 

mempelajari ilmu-ilmu bantu, terutama ilmu arkeologi (Priyadi, 2013 : 70- 71) 

 

G. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis yang 

dibagi menjadi 4 (empat) metode kegiatan, yakni: 

Heuristik (pengumpulan sumber) merupakan kegiatan awal untuk 

menghimpun jejak-jejak atau sumber-sumber sejarah yang dibutuhkan dalam 

penelitian sejarah. Peneliti perlu terjun langsung ke lapangan sehingga dapat 

menentukan atau meilah dikumen yang dibutuhkan (Priyadi,2013 :112). 

Observasi merupakan kegiatan untuk melakukan pengamatan, pencatatan, 

obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung 

peneliti yang sedang dilakukan di Cikakak. Desa ini dipilih dikarenakan 
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terdapat sebuah masjid tua (Masjid Saka Tunggal) yang bersejarah dan metode 

perhitungan penanggalan Jawa yang disebut dengan Aboge. 

Wawancara merupakan proses dalam pengumpulan data atau informasi 

secara langsung atau tatap muka antara pihak penanya dengan pihak yang 

menjawab dalam bentuk pertanyaan yang sudah dibuat oleh penanya.Orang 

pertama yang pen ulis temui adalah juru kunci tengah yang bernama Diman, 

selanjutnya juru kunci utama Subagyo dan Kepala Desa Suyitno yang dapat 

penulis wawancarai dan bersedianya beliau-beliau untuk berkenan memberikan 

informasi. 

Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari 

arsip dan dokumen baik yang berada di tempat penelitian termasuk di kantor 

desa yang ada hubungannya dengan peneliti tersebut. Dokumen-dokumen yang 

dimaksud adalah dokumen resmi dan foto-foto yang dapat membantu bagi 

penulis agar dapat mengkaji tentang sejarah Masjid Saka Tunggal serta 

perkembangan pemugarannya pada tiap tahunnya di desa Cikakak.   

Kritik atau verivikasi  yaitu berusaha menilai apakah data itu asli atau bisa 

dipercaya. Perlu melakukan dua hal yang harus dituntut untuk mendapatkan 

keotentikan melalui kritik ekteren dan kekredibilitasan dengan cara kritik 

interen.Verivikasi pada penelitian sejarah identic dengan kritik sumber, yaitu 

kritik eksteren yang mencari otentisitas atau keontektikan (keaslian) sumber, 

dalam jalannya penelitian,penulis harus benar-benar memilih narasumber guna 

kredibilitas penelitain penulis, misalnya memilih informan pelaku sejarah yang 
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mengalami (juru kunci). Kritik intern yang menilai apakah sumber itu memiliki 

kredibilitas (kebiasaan untuk dipercaya) atau tidak. Pada hal ini penulis 

melakukan pembandingan antara sumber yang diperoleh oleh narasumber dari 

pelaku aliran Aboge dan sejarah Masjid Cikakak, dengan keterangan yang 

diberikan oleh masyarakat dan tinjauan kepustakaan. 

Interprestasi adalah mendeskrisikan fakta sejarah secara detail fakta-fakta 

yang disebut analisis, yang cenderung diam dan yang membunyikannya adalah 

sejarawan melalui interprestasi. Dua aktivitas dalam dekripsi yaitu naratif dan 

deskripsi analisis. Deskripsi dilakukan agar fakta-fakta yang sudah diperoleh 

akan menampilkan jaringan antarfakta, sehingga fakta-fakta itu saling 

bersinergi (Priyadi, 2013:121). Peneliti mulai menafsirkan atau memberikan 

makna dan signifikasi relasi fakta-takta sejarah yang berhubungan dengan 

masjid cikakak. 

Historiografi yaitu penulisungan dan sejarah atau sering disebut 

historiografi, artinya sejarah dipandang sebagai kisah, yaitu kisah yang ditulis 

oleh sejarawan, peneliti maupun penulis. Tanpa tulisan sejarah tidak dapat 

menceritakan dengan akurasiyang tinggi karena kelisanan lebih cenderung liar 

dan tidak terkendali (Priyadi,2013: 122-123). 

Penulisan mulai menulis sekripsi yang diawali dulu dengan penulisan sejarah 

desa merupakan tantangan sebagaimana seseorang sejarawan lokal 

merenkonstruksi sejarah lokal, karena masyarakat desa sebagai kesatuan 

Sejarah Masjid Saka Tunggal..., Savitri Meiniadi, FKIP UMP, 2016



18 
 

etniskultural telah terbentuk sejak desa itu ada, sehingga menempati unit sejarah 

yang paling akar adalah sejarah desa. 

 

H. Sistematika Penulisan 

  Penulisan sejarah bedirinya Mesjid Saka Tunggal Cikakak (dalam penyebaran 

agama Islam di desa Cikakak,Kecamatan Wangon,Kabupaten Banyumas) 

menggunakan sistematika sebagai berikut : 

Bab I  

Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tinjauan pustaka, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori dan pendekatan, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II 

Tentang letak geografi desa Cikakak, sejarah singkat desa Cikakak, sejarah 

berdirinya masjid Cikakak. 

Cikakak. 

Bab III 

Perkembangan Pemugaran dan Renovasi Masjid Cikakak pada masa Kepala Desa  

Sulistiyono (1999-2007), masa Kepala Desa Suyitno (2013-hingga sekarang) 

Bab IV 

Tradisi keagamaan dan dakwah penyebaran agama Islam di Mesjid Cikakak. 

Bab V 

Simpulan dan saran , berisi tentang kesimpulan, saran, daftar pustaka dan lampiran. 
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