BAB I
PEN DAH UTUAN
seJarah merupakan kegiatan yang menJadi Jembatan
penghubung antara maga silam dengan maga kini dan menen*
tukan titik
Jalan masa yang akan datang.l Sebab, Bemua
keJadian terutama yang menyangkut kehidupan manueia termaeuk perbincangan se;arah.2 Karena it,u lapangan atau
obyek seJarah sangatrah ruas.3 salah eatunya tentang
pemukiman kuno.

Kota pemukirnan kuno merupakan earah eatu peninggalan
6eJarah yang perlu dit,elit,i dan dikaJi untuk mengetahui
bagaimana sebenarnya

situasi dan kondisi

ma6a rampau

sehingga kita dapat mengambir langkah untuk ma6a kini

itu,
dan

menentukan sikap untuk rna6a yang akan datang.

tertulie, baik itu berupa
hikayat, babad, tambo maupun catatan-catatan perJalanan
eert.a berita-berita aeing, dapat memberikan gambaran
Sebagaimana sumber*eumber

1.
M.
Shal ih in Manan , Pembinaan nan__&n eentrrp,eru
IsIam Dalam Studi Selarah, IJsaha Nasional , Surabaya, 1990,

hal. 11.

2. SoemardJo, Apakah SeJarah Itu ?,
Jakarta, 1961, hal. 11.
3. M. Shalihin Manan, Ao cit, hal. 9.
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CV.

Pelangi,

2

tentang beberapa kota

pemuklman kuno, termaeuk

pernukiman maBa keraJaan dalam pengaruh Ieram

seperti samudra Pasai, clrebon, Banlen,

Juge kota

di Indoneela,

Demak

dan Gersik.

Berdaearkan pengamatan dewasa ini,

baik Becara
rangsung maupun tidak rangsung terhadap kota-kota tertera
di atas, dapat diketahui bahwa diantara eeJumrah kota-kota
itu ada yang terah mengalami perubahan-perubahan etrukturnyd, baik fielk bangunan-bangunannya maupun maupun
eoeialnya akibat proges perkembangan seJarahnya dari masa
ke rnasa. contoh kota-kota yang eudah rnengarami perubahan
antara rain adarah cirebon dan Demak. Kecuari itu, ada
pura bekae ibokota-ibukota keraJaan maga itu yang kini
hanya berfungsi eebagai deea atau kampung. contohnya
adalah Samudra Pasai dan Banten

Larna.4

Dernikian halnya koba Surnenep (eekarang), yang pada

itu merupakan sebuah ibukota keraJaan daram pengaruh
Isram, sekareng 6udah mengarami perubahan. untuk rebih

ma6a

Jelasnya, maka kaJian ekripsi ini adalah mengenai kota
pemukiman Sumenep yang merupakan peninggalan keraJaan
Sumenep, berJudul : KOTA SUTIENEP Haea LaIu dan Haea Kini

4.

Uka TSandrasasmi.ta, "Kota

pemukiman l,laea

Pertumbuhan Kerasaan-keralaan Pengaruh Islan di rndonesia"
Analiais Kebudayaan, Departemen pendidikan dan Kebudayaan,

Jakarta Pusat, 1980, hal. 7L.
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A.

PENEGASAN JUDUT

Agar t,erhindar dari kesalahfaharman dalam . memahami
dan mendapatkan gambaran yang dimakeud Judul skripei ini,
serta untuk menperJelas pengertian dan penulieannya perlu
kiranya diuraikan ma6ing-ma6ing kata dari Judul skripsi
ini sebagai berikut
KOTA SUMENEP : Sebuah kota vang didirikan oleh Penembahan
l8l1 ) sebagai ibukota
Sumolo (L762
,

keraJaan pengaruh IsIam yang disebut dengan
dari
Sumenep. Kota Sumeriep tersebut terdiri

I(ott,ha DaL em ( I{ota RaJ a ) dan KotLha Loar
(beberapa kampung di luar Kota RaSa) '5
Sekarang kota Sumenep (masa IaIu) Lermasuk
di dalam wilayah Kecamatan Kota Sumenep dan
merupakan ibukota kabupaLen dari i{abupaten
Daerah Tingkat II Strmenep'6
Masa LaIu

: Masa yang telah Ia*Pau'7
Yang d imaksud d i s in i adal ah rnasa heral

aan

Abd' Sukur
5. Wawancara dengan Bapak Raden PanJi
pada
tanggal 11
Notoasrnoro (eeeepuh dan seJ"""r*r, sunenep)
Saptember 1995 di KepanJin Surnenep'
6'WawancaradenganBapakHaJisiraJuddin(sesepuh
Asisten I Sekret"ii* Wilayah Daerah Sumenep)
mantan
dan
;;e" tanggal g September 1996 di Pandian' Sumenep'
. wJS. Poerwadarminta , Kamua -[Jmum BahaE,a IndOneeia,
BaIai Pustaka, Jakarta, l-976, hal ' 555 '
?

4

dalarn pegaruh Islam-

: Masa eekarang' maea yang terbaru'8
Kini
BerdasarkanPenJelasankalademikatadiatas,maka
rnaksud Judul skripei ini adalah membahae tentang Kota
dari
sumenep yang didirikan oleh Panembahan sumolo dilihat

Masa

eegi perubahan mulai

B.

masa

IaIu hingga

maga

kini

'

ALASAN UET'TII,IH JUDUT

AIasan

Penul

ie dalam

memil

ih Judul skriPsi

ini

adalah karena :
1. Dari pengamatan dan dari tulisan kuno berupa babad'
diketahui bahwa Kota Sumenep yang ada sekarang ini '

padaawalnyamerupakanlbukotaKeraJaanSumenepdalam
dan
pengaruh Islam dengan bukli adanya sebuah KeraLon

diarahbaratnyaberdiriMesJidKeratonyangsampai
sekarang masih utuh dan terpelihara'
2.Daripengamatan,di.Sumenepditernukanadanyatatakota
yang
pemukiman masa keraJaan dalam pengaruh JsIam
dari
dikenali dari peninggalan purbakalanya dan
toponyme tempat-ternpat perkarnpungannya'

3.Tertarikuntukrneneli'tiobyektersebut,karenasampai
saat ini belurn ada yang rnernbahaa dan menulisnya'
E.DepartemenPendidikanDanKebudayaan'KamusBr'sar
-Balai pLI*i"["' Jakarta' 1990' hal ' 561'

Bahaf,a Lndr,nesii'

,

C.

RT]HUSAN HASALAH

Rumusan nrasalah

rni

skrjpsi

I . I{eadaan KctLa Sr:rnenep lri.lsa I a1 'l
2

" I{edaan l(ota Sumenep rraF;.l kini

:). Pergbahan Kota

D.

:icJa1,:rh

sell.agaii br.lr-iktr1.,

:

"

-

Surnerrep masa 1;-,l

u hirigg;r m:tsa kili

'

I'UJIjAN PENULISAN

skripsi

TuJuan penuL isan

irli

r'rFr}:'agai

beriku.i,

:

1. ljnluk mengeLalrui keadaan l(ota Sumenep pada iliasa lalu
2 - Urrtuk mengetahui kead-aarr I(c-,ta !lrtn:errep p':ida lliasa kirr i '
:3

. Untuk

mengetahu

terjadi

di I{ota

i

pe

rubahan - perr-r}r;-rlian

S,umenep irrelsrel

aF)a

E;ai

a yang

iiLI,-t }'ri.ngEa niali.i kirri

'

E- H E T O D O t O G I
I . Obyek Penel" it ian
Yarrg menJadi r-'!r_rrsk

r-,ilui--:ii

'Iaf a Kota Penrukiman Sunrenep,

ini adalah

ii.i,;rr skrilrsi

ba j

k pada Ina5a kerai

dal ani perrgaruh I sI anr riallpun l-.,ada lTr.lsa

kin

i

aan

-'jerta

perubahan-perubahan yang t,erJadi diantara keduanya.

2- Lckasi Abyek Penelitian
Lokasi obyek peneL it ian f.erlei:ak d'i- elipat vriJ-ayah
keI uraharr I(ecamatarr Kota Sr-rnieriep yang ciul u d ikenal
dengan I(ottha DaIem dan beberaF,e desa di l(ecanratan l{ota
Sumenep yang

dulu dikenal dengan l{otLha Loar'
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3- Fendekdtan Penelifian
i n j penul

Pada penel it ian skripei

perrdekatan sebagai berikuf

is

irrenggunakan

:

a. Fendekatan ILmu BudaYa
b. Perrdekatan

SeJ

arah

I(edr,ra peridekaLarr I s.rse l:ul ,1i <it.c1s d i pergr-rri,ekan

urrtuk meliirai; Kot,a

Sunrenep ,Tiagra ialr,r

lrir:gga

ITlasa

kini

'

4. Netode Penulisan
DaIani penuL isan skripai

irr

- Sumber

is, nieriggllriakarj
:

IJaLa

Yang nreniadi

sr-tmL:'er

irti

penul i-sarr skriPsi

-

perritL

sehagai berikuL

beberapa rnetode yang anlara laiii
a

i

a,'1al

ah

clat-a daIanr

fte\'il-iiudkarr

:

Tak Tertr-.rl is ' vai lr-r i-rerida yang diLruat ol eh
larrgarL manuE;ia sel'-.ur',:rrg l-ilir"arr€!rry': he runrttr I ima

Sr-rmber

pi-iluh Lahrrn tarrpa adar-r1';1 t,ul,isarr'
- TuI isan- tul isan yang dapat, n'remberikan inf orrnasi

lentang

masal

ah yang

dr

trrl is -

ter'dap;,it

dal

am

naskah kuno dan bultu-buku.

yaitu kei-erai-rgan rlar-j nrasyar'akat terrtang
kehidupan manusia masa I amp'au, baik ber-upa I isan

- Tradisi,

ataupurr t inghah l aku

b.

-

Pen6Jumpulan Data

Sunrber-sLtnil-,er dat,a t-c,i-s,'el:ut

di,alas Ciperr-rleh

,/

derrgan sengaJa melaLui

:

pengambilan data dengan
cara
yaitu
- Observasi,
dengan sistematik
pengamatan dan pencatatan
idiki'g
fenomena-fenomena yang disel
I iberai;ur yanE tersedia
- Fertgambilan data dari
kuno dan dokumen lain
dalam bentuk buku' naskah
ditulis'
yang berhubungan derrgan yang
menrperoleh keterangan
- Interview, yaiLu proses
cara tanya iawab
untuk tuJuan penelitian dengan
pewawancara dengart
sambil berlatap muka antara
yang diwawanctt"i

- Analisa Data
Analisa

'

10

dari
Daba adalah menarik kesimpulan

ing berkaitan untuk satu
berbagai macam data yang sal'
fakta'
masalah yang akhirnya membentuk
menggunakan
Analisa data ini dilakukan dengan
meiode sebagai berikut

:

- Ilebode Seiarah
metode yang
Yaitu
menelusuri keJadiarr-keJadian

. fteeadc.losi ReeeSutrisno Hadi' HA' i.**=
g. Prof ' Dre-CaJah
, YogYak'arta '
Mada UniversitY
arch, Jilid II ,
f9?5, hal . 159 '
, Ghalia
D' ' q1n
10. Moh ' Nasir ' Ph.'hal
'
Indorr*sia, Jakarta, lg88 '
LLL

T

A
P

1(

dipergunakan unLuk
pada masa yang Lelah

I
I ampau 1L

lTetode Toponyne

Yaitu metode yarjEi d iper-gilnakan untuk
anal isa

nama-nama tempat

kuno atau

nreng-

pelr"kampungan*

perkampungan krrno.L2

- l'tetode

Desk.r i pt i

f

.

Yaif u sr,raj;u met.ode yang diper-gunakarr

unLr-tk

meneliti suatu obyek pada masa =eka.r.rg. 13
d-'Hist,oriograf i
Dalam penul isan skripsi

irri

penul-

is

mengguna-

kan rnelode induktif , yaitu penul isannya diawal i
dengan data yang ditemukan dan diakhiri
dengan
si-raLu kesinrpul-n. L4 Dan kemudian penur is sal ikan
dalam bentuk

1. Informatif

:

deskriptif,

maksudnya adalah suatu

inf ormasi dal an'r bentuk apa adanya.
2

. Inf

orn"rat

if interpreLatif

' inf ormaei yang teI ah

me.l

, mal'.sudnya adaral-i suatu
al ui anal isa.

11. Ibid, hal . 55.
L2. Uha Tlandrasaomita, Loc cit
13. Moh. Nazir, ph.D., Ap-_s_i-L, hal . 63.
"iletode fnduktif-Deduktif Dalaa
L4 - Hundardj ito,
Peneiitian ArkeoToEJi di fndonesia" pertemuan_: I-l.ai,EL
Pusat
^rkeoTogi fV Bagian fff Konsepsi Dan lletodaLodi.
Penelitian Arkeologl Nasional, Jakarta, 1986,
haI.
197-200

9

F.

SISTEHATIKA PENULISAN

Urrtuk mernperoleh gambararr yang I el ,as dalam penul isarr

skripsi
beriki-rt
Bah,,

irri

perrul

is

rrerrEigi-irrakarr

sist.ernaLika

seL,.ragai

:

Irertama :

PENDAIITJLUAN

Dal

am i::il-'

i

n

i

d

i i-rahas Len

1,arrg penesasarr

judul , arliisan rremjIjh Jrrdul , rltmltsan masaLah, tr.rjuan i:enrrlis;.an, metodologi yang
terdir-i ilari. c,birel.i i-rF:rrrel it,ian, Li-rkasi obyek
penel iti,an,

pendei.t,lt.:.n penel iLian.

penul is.;arr d.trr
penul isan

Bab Kedua

]r

istor.

i.'-,gr,af

i ; dan

nreto,Je

sisLenr;_1c

ika

.

KOTA SUHIINIIP HASA LAIIIJ

Fenrbahasan pada b,irb j ni antr:r-a lain

latar

.111161ry,

bel akang se,j ar--rh L-,erdir:inya

Sumenep yang terdii i dari

I{ola

awal berdi.ri_nya

keraj aan Sumenep, Feri,:disasi Keral aan

Sr:me-

nep sebelr:m IsIam, awal masukrrya islarn
Sumenep dan periodisasi

ker.a j

aarr

ke

Sr:nrenep

masa pengaruh IsIanr sebelum bei-dir-inya Hota

Sr:menep; ber-dirinya KoLa Sunrenep yang ter-

diri

dari awal berdi"rinya Kota Sunrenep

Period isas i

I(er-a;

ciarr

aari Surrenep niaEia pengaruh

IsIam sesudah berdirinya I{c,ta Sumenep;

dan

10

slruktur
Bab I{et iga

Kc-rta Srrriene p, masa

laLu.

KOTA SU},IENEP HASA KINI

Pada bab ini dibahas tenLang letak geografis

kota

Sr-rmenep, Sunrerre;, rrasa kenrerdekaan ser-i;,a

Struktur

kota

puti; struktur
Bab Keen'rpat

:

Sumerr-op nrasa

fisik

dan stn:l<tur sosi,aL.

PERUBAHAN TA'TA PE},IUKTHAN KO'I'A SIIMI.:NEP

Ferrbahasan pada bab

tata

penrul',irrrarr

nlasa

k

harr

Rab I(eI ima

kini yang meli-

in i dan

mel

iput i

peruhahari

koi;,: lirir,-ier:ep

masra

l,al-r: I'Linggir

e.eL,..r't-,

j-n

L::e:

i

[ra

ll

Ler'.j ad 1rr116 f-,er-trba-

.

PENU'I'UP
Darr

penrl--rahasan parl,e

b;rir

j"n

i

adal- ah

pulan, saran*.Baran darr pr:nutup,.

kesinr-

derrgan sengal a nrel aI ui

* Observasi, yaitu

:

cara pengambiLan data

pengamatan dan pencatatan

dengan

dengan sistematik

fenomena-fenomena yang disel idiki .9

- Ferigambilan data dari

I iteratr:r

yang tersedia

dalam bentuk buku, naskah kuno dan dokumen lain
yang berhubungan derrgan yang ditulis.
- Interview,

proses mernperoleh keterangan

yaitu

untuk tuJuan penelitian den5lan cara tanya iawab
muka antara

sambil bertatap
yang diwawanc."ri

'

pewawancara dengarr

10

c- Analisa Data
Daba adalah menarik kesimpulan dari

Analisa
berbagal

macam

data yang

saL

ing berkaitan untuk satu

masalah yang akhirnva membentuk fakta.

Analisa data ini dilakukan dengan
metode sebagai berikut

menggunakan

:

- ITetade Seiarah
dipergunakan unluk
menelusuri keJadiarr-keJadian pada masa yang telah
Yaitu

rnetode vang

9. ProI. Drs. Sutrisno Hadi, HA-, Ilebo.dalagi Research, JiIid II, GaJah Mada Univereity Press, Yogyakarta,
1-975, hal . 159
10. Moh. Nasir. Ph - D - , iTetpde . Penel itian, Ghal ia
Indonesia, Jakarta, lg88 ' hal . 2L2.
.

