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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskipsikan nilai karakter pada Candi Kedaton Muara
Jambi dalam pembelajaran sejarah. Manfaat Teoritis: Penelitian ini memberikan suatu
kajian ilmiah tentang karakter Candi Kedaton Muara Jambi sebagai pengayaan karakter
dalam pembelajaran sejarah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data: a) Informan; b) dokumen; c)
tempaat. Teknik pengumpulan data: a) wawancara mendalam; b) Validitas data: adalah
teknik triagulasi data, dan triagulasi metode. Teknik analisis: analisis model innteraktif.
Penelitian focus pada 1) Pintu gerbang Candi Kedaton; 2) Nilai budaya pada pintu gerbang
canDi Kedaton; 3) Nilai karakter pada pintu gerbang Candi Kedaton.
Kata kunci: Candi Kedaton, karakter, pembelajaran sejarah.
Abstract
This study aims to describe the character value of Kedaton Muara Jambi Temple in history
learning. Theoretical Benefits: This study provides a scientific study of the character of
Kedaton Muara Jambi Temple as an enrichment of character in history learning. The
method used in this study is to use a qualitative descriptive method. Data sources: a)
Informants; b) documents; c) temp. Data collection techniques: a) in-depth interviews; b)
Data validity: is a data triagulation technique, and method triagulation. Analysis
technique: analysis of active models. Research focus on 1) Kedaton Temple Gate; 2) The
cultural value of the gate canDi Kedaton; 3) Character value at the Kedaton Temple gate.
Keywords: Kedaton Temple, character, history learning.
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lebar yang sama antara 48 cm.

pengajaran
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terutama dapat dilihat dari nilai sejarah

tinggal

menghubungkan
rumah

tinggal

dan
antar

(jalan

lansung

ruaang
raya)

luar

Karya

Seni/Keindahan.

dan budaya pintu gerbang Muaro Jambi.
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234

menggambarkan
penghuninya.

Hal

karakter
tersebut

Jurnal HISTORIA Volume 6, Nomor 2, Tahun 2018, ISSN 2337-4713 (e-ISSN 2442-8728)

dapat dilihat dari ornamen-ornamen

baru.Palembang:
Palembang.

keagamaan yang disematkan dengan
gerbang candi muaro jambi yang sangat
beragam.
KESIMPULAN

Mundardjito. (2009). Muara jambi Dulu,
Sekarang, dan Esok. Palembang:
Balai Arkeologi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat
disimpulkan sebagai berikut:
Pintu gerbang candi kedaton adalah
salah

satu

tertinggi

nilai

pada

budaya

masa

Purwanti,Retno. (2009). Muara jambi
Dulu,
Sekarang,
dan
Esok.
Palembang: Balai Arkeologi.

yang

persebaran

Ritonga, sakti. (2012). Orientasi Nilai
Budaya dan Potensi Konflik Sosial
Batak Toba Muslim dan Kristen di
Sumatera Utara. Jurnal Vol XII, No
02 Desember 2012.

agama Buddha yang berasal dari
abad ke 9-12 Masehi.
2)

Nilai budaya pintu

gerbang candi

Kedaton

Jambi

Muara

dijadikan

sumber

dapat

karakter

Utomo,
Bambang
Budi.
(2011).
Kebudayaan Zaman Klasik Indonesia
di Batang Hari. Jambi: Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata.

pembelajaran sejarah
3)

Nilai karakter yang dappat diangkat
dari pintu gerbang candi kedaton
yaitu : Karakter toleransi budaya,
karakter

menghargai

karya

seni/keindahan, karakter mencintai
sejarah dan budaya lokal, karakter
religius.
DAFTAR PUSTAKA
Darini,
Ririn.
(2016).
Sejarah
Kebudayaan Indonesia Hindu-Budha.
Yogyakarta: Ombak.
Ismail, Arlan. (2003).
Sejarah
Sriwijaya.
Unanti Press.

PGRI

Kuswono, K., & Khaeroni, C. (2017).
Pengembangan
modul
sejarah
pergerakan indonesia terintegrasi
nilai karakter religius. HISTORIA:
Jurnal Program Studi Pendidikan
Sejarah, 5(1), 31-44.

unsur ragam hias seni ukir pada pintu

1)

FKIPUniv.

Periodesasi
Palembang:

Junianto. (2016). Struktur Bangunan
Gerbang Kawa Tengkurep sebagai
Sumber Pembelajaran Sejarah Kelas
XI SMA Puspita Cinta Manis

235

Nilai Budaya Pintu Gerbang Candi Kedaton Muara Jambi Sebagai…, Ida Suryani, 231-235

236

