
ABSTRAK 

 

Sulaiman. A: Sejarah dan Makna Batu Berelief di Desa Muak Kecamatan Batang 
Merangin Kabupaten Kerinci. FBS/ Pend. Seni Rupa. 2014. 

Di Kabupaten Kerinci tepatnya di Desa Muak terdapat sebuah peninggalan sejarah 
bernama Batu Berelief yang dijadikan sebagai warisan budaya berupa artepak dan mandapat 
perlindungan dari Badan Perlindungan Warisan Budaya Jambi (BPWBJ). Pada Batu Berelief 
terdapat tampilan berupa relief Manusia Bermahkota, Gajah, Kuda, dan Ular. Relief tersebut 
mengandung nilai sejarah dan makna. namun sekarang ini banyaknya masyarakat yang tidak 
mengetahui tentang nilai sejarah dan makna yang terdapat pada Batu Berelief. Adapun 
penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan tentang sejarah dan makna yang terkandung 
pada motif Batu Berelief di Desa Muak Kabupaten Kerinci. Jenis penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini terdiri 
dari tokoh masyarakat dan instansi yang bisa memberikan informasi. Ditambah lagi observasi 
yang dilakukan di lapangan. Teknik penentuan informan oleh peneliti adalah secara 
purposive sampling dimana informan yang diambil didasarkan orang yang paling tahu dan 
memiliki wawasan tentang tema penelitian. Dalam hal ini, yang menjadi informan penelitian 
yaitu tokoh arkeolog Kabupaten Kerinci, pensiunan staf dari Dinas Pariwisata Kabupaten 
Kerinci, dan penjaga batu berelief. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, 
wawancara, dan dokumentasi.  Hasil penelitian menjelaskan bahwa sejarah Batu Berelief 
berada pada Zaman Batu Muda (Neolitikum) sekitar 1000-500 SM. Batu Berelief dibuat 
dengan tujuan sebagai tempat pemujaan arwah leluhur dan sebagai kenang-kenangan.  Batu 
Berelief di Desa Muak masing-masing bentuk mempunyai makna tersendiri, Manusia 
Bermahkota bermakna sang pemimpin atau kepala suku yang memiliki keagungan dan 
kecerdikan. Kuda bermakna sebagai tunggangan, kendaraan selain itu bermakna kekuatan, 
kebebasan, dan kecerdasan. Gajah bermakna sebagai kendaraan, penarik barang, untuk 
perang menyerang musuh, dan juga bermakna sebagai simbol kekuatan/libido serta 
pelindung. Ular bermakna sebagai hewan berbisa, kecerdikan, kelicikan, dan sebagai 
penjaga/pelindung. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan maka dapat disimpulkan sebagai 
berikut : 1) Batu Berelief berada pada Zaman Batu Muda sekitar 1000-500 SM. Batu Berelief 
dibuat dengan tujuan sebagai tempat pemujaan arwah leluhur dan sebagai kenang-kenangan. 
2) Manusia Bermahkota bermakna sebagai kepala suku yang memiliki keagungan dan 
kecerdikan. 3) Kuda bermakna sebagai tunggangan selain itu bermakna kekuatan, kebebasan, 
dan kecerdasan. 4) Gajah bermakna sebagai kekuatan/libido serta pelindung. 5) Kepala Ular 
bermakna sebagai hewan yang berbisa, kecerdikan, kelicikan dan sebagai pelindung. 


