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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan 

subjek Masjid Raya Sumatera Barat dengan judul Nilai-nilai Pendidikan pada 

Masjid Raya Sumatera Barat yang telah dilakukan oleh peneliti: 

1. Peneliti terhadap arsitektur Masjid Raya Sumatera Barat dilakukan untuk 

melihat bagaimana bentuk struktur bangunan berdasarkan sistem sosial 

budaya pada Masjid Raya Sumatera Barat maka dapat disimpulkan bahwa 

masjid tersebut merupakan masjid bergaya postmoderen dengan 

menggabungkan unsur budaya yakni budaya Minangkabau dan modern dalam 

pembangunan masjid. Namun, meskipun masjid Raya Sumatera Barat 

menggunakan budaya sebagai identitasnya, masjid ini tidak kehilangan 

nuansa keIslamannya sebagai arsitektur tempat melaksanakan ibadah. Secara 

keseluruhan bangunan masjid mengadopsi bangunan arsitektur rumah adat 

Mianangkabau yang disebut rumah gadang. Berdasarkan pada temuan 

penelitian atap pada bangunan Masjid Raya Sumatera Barat dapat dikaji 

dengan beberapa kajian  

a. Kajian Agama  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dengan bukti 

berupa data-data serta wawancara pendukung. Jika dilihat berdasarkan 

kajian Islam atap pada Masjid Raya Sumatera Barat merupakan sebuah 

ilustrasi dari kisah tentang pembentangan kain kiswah oleh nabi 

Muhammad SAW untuk memindahkan batu Hajar Aswad, pada masa itu 

dikisahkan terjadi perdebatan antara sahabat nabi tentang siapakah yang 

akan mengangkat batu tersebut kembali ke Ka’bah. Untuk itu nabi 

Muhammad memberikan selembar kain dan meletakkan batu di tengah 

kain untuk diangkat bersama-sama dengan memegang ujung kain oleh 

perwakilan kafilah yang berseteru. Ujung kain yang terangkat dan 

meruncing tersebutlah yang menjadi dasar visual desain atap Masjid 

Raya Sumatera Barat dan untuk dapat melihat bagaimana visualisasi batu 

Hajar Aswad, setiap kaum muslimin harus masuk dan beribadah ke 
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dalam masjid dan melihat ke bagian langit-langit masjid di sana akan 

terlihat setengah lingkaran yang melambangkan batu Hajar Haswad 

hingga ke bagian mimbar tempat imam memimpin sholat. 

 

b. Kajian Budaya  

Untuk melihat makna dari bentuk pada arsitektur Masjid Raya 

Sumatera Barat berdasarkan kajian budaya, setelah dilakukan penelitian 

oleh peneliti ditariklah simpulan bahwa bentuk dari arsitektur Masjid 

Raya Sumatera Barat merupakan pengadopsian dari arsitektur adat 

Minangkabau yakni rumah gadang di mana bentuk dari empat buah sudut 

atap yang menjulang kelangit menyerupai bentuk gonjongan dari atap 

rumah adat Minangkabau yakni rumah gadang. Selain itu, visualisasi 

bagian lantai 1 masjid menyerupai bagian dari rumah gadang yang 

beranjuang rumah panggung. Sepertihalnya rumah gadang arsitektur 

Masjid Raya Sumatera Barat juga memiliki banyak fungsi tidak hanya 

digunakan untuk beribadah Masjid Raya Sumatera Barat juga digunakan 

untuk beberapa kegiatan umum sepertihalnya fungsi masjid yang 

diuraikan pada bab sebelumnya. 

 

2. Berdasarkan hasil penelitian berikutnya mengenai bentuk dan makna yang 

terkandung pada ukiran Masjid Raya Sumatera Barat disimpulkan bahwa 

kesalahan penyebutan yang dipakai oleh masyarakat yang menganggap 

bentuk yang menyerupai sebuah gonjongan sebagai atap merupakan sebuah 

fasade (tampilan dinding luar masjid) yang memberi batasan untuk tempat 

penempatan ukiran masjid dengan tempat sholat. Hasil penelitian yang telah 

dipaparkan ukiran yang digunakan pada Masjid Raya Sumatera Barat 

merupakan penggabungan antara motif ukiran Minangkabau dengan kaligrafi 

Arab yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran dan lafadz nama ALLAH SWT 

dan nama nabi Muhammad SAW. Tujuan digunakan penggabungan unsur 

tersebut dikarenakan perancang ingin menggabungkan unsur keislaman dan 

budaya kearifan lokal setempat sebagai identitas dari arsitektur masjid, selain 

itu budaya adat Minangkabau mengenal pepatah adat Alam Takambang Jadi 

Guru dan Adat basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Pepatah inilah 
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yang kemudian menjadi dasar pengaplikasian unsur Minangkabau pada 

Masjid Raya Sumatera Barat. 

 

3. Pemahaman akan budaya serta adat tentang ukiran Minangkabau ternyata 

tidak sebatas menginfokan tentang nama-nama motif ukiran Minangkabau 

melainkan memberikan pemahaman berupa makna yang terkandung pada 

ukiran yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat. 

Pendidikan yang diberikan bisa melalui pendidikan keluarga dan masyarakat 

hingga pendidikan formal melalui proses belajar mengajar (PBM) dengan 

adanya pendidik dan peserta didik yang dilaksanakan di sekolah. Di sekolah 

pemahaman tentang ukiran Minangkabau di ajarkan melalui mata pelajaran 

seni budaya dan budaya alam Minangkabau (BAMK) yang diatur oleh 

kurikulum yang dibuat oleh dinas pendidikan yakni melalui kurikulum K-13. 

Ukiran Minangkabau sejatinya memiliki nilai-nilai pendidikan yang 

bermanfaat bagi peserta didik khususnya di wilayah Sumatera Barat. Nilai-

nilai pendidikan tersebut antara lain nilai adat, nilai agama, nilai moral, nilai 

estetika yang terkandung pada makna setiap ukiran motif Minangkabau yang 

diaplikasikan pada masjid. Nilai-nilai pendidikan tersebut memberikan 

pengaruh melalui kewibawaan serta kewiyataan pada peserta didik yang 

sesuai dengan UU tentang Pendidikan Nasional yang sejalan dengan Pilar-

pilar pendidikan sesuai dengn UUD 1945 yang juga merupakan bagian 

pembentukan karakter peserta didik. 
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5.2 REKOMENDASI   

Berdasarkan simpulan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan 

peneliti implementasi yang diharapkan adalah agar masyarakat khususnya 

masyarakat yang ada di Sumatera Barat, dapat mengenal, menghargai, melestarika 

ukiran Minangkabau sebagai salah satu kearifan lokal warisan budaya serta 

mengingatkan akan kewajiaban sebagai umat muslim yang senantiasa beribadah 

menyembah Allah AWT. Adapun rekomendasi yang peneliti harapkan antara lain  

1. Pemerintah Kota Sumatera Barat 

Pemerintah daerah Sumatera Barat diharapkan lebih memperhatikan 

perkembangan budaya Minangkabau agar tidak menghilang begitu saja 

dikarenakan pengaruh dari budaya asing. Pemerintah harus lebih 

menggalakan pengenalan tkearifan lokal budaya minangkabau bersama 

walikota agar kearifan lokal buda Mianangkabau dapat terjaga dan 

dikenai hingga masa yang akan datang. 

 Dinas Pariwisata  

Diharapkan dinas kebudayaan dan pariwisata dapat mempertahankan dan 

mengembangkan warisan budaya agar selalu dikenal oleh masyarakat 

khususnya masyarakat Sumatera Barat terutama pada arsitektur 

tradisional dan ukiran asli Minangkabau. Dengan adanya penelitian ini 

dapat menjadi masukan kepada pemerintah Sumatera Barat untuk selalu 

memperkenalkan identitas budaya dengan mengikuti perkembangan 

zaman agar tidak hilang begitu saja. Selalu berupaya mengembangkan 

dan memperkenalkan kepada masyarakat terutama masyarakat 

Minangkabau tentang kearifan lokal asli Minangkabau dengan cara yang 

lebih menarik mengikuti perkembangan zaman agar masyarakat 

mengenali identitas budayanya dan menjadikan sebagai salah satu tempat 

pariwisata agar lebih terjaga kelestariannya dan dikenal oleh orang dari 

luar Minangkabau. 

 Dunia Pendidikan 

Diharapkan dinas pendidikan dan kebudayaan dapat mempertahankan 

mata pelajaran seni budaya dan BAMK (Budaya Alam Minangkabau) 

agar peserta didik dapat mengenali dan memahami warisan budayanya. 
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Serta diharapkan kepada pendidik untuk selalu menambah wawasan 

budaya atau pengetahuan akan budaya Minangkabau agar dapat di 

transfer kepada peserta didik agar mereka memahami dan mengetahui 

keunikan serta keragaman budaya sendiri agar tidak hilang karena 

pengaruh budaya luar yang masuk. Penelitian ini juga dapat menjadi 

bahan ajar bagi pendidik yang akan memberikan materi yang 

berhubungan dengan ukiran Minangkabau dan apresiasi seni budaya 

lokal. 

 Bagi Kantor Adat Nagari (KAN) 

Kantor adat nagari adalah kantor yang mengurusi masalah adat di setiap 

nagari yang ada di Minangkabau, penelitian ini dapat menjadi salah satu 

contoh kepada masyarakat tentang pewarisan pelestarian dalam 

menumbuhkan rasa cinta pada budaya terutama budaya Minangkabau 

 

2. Bagi para pembaca  

Penelitian ini memberikan informasi tentang kemegahan dan keunikan 

dari Masjid Raya Sumatera Barat yang menjadikan budaya sebagai 

identitas pembangunan namun tidak meninggalkan nuansa keIslaman 

sebagai tempat beribadah, penelitian ini menginformasikan agar pembaca 

dapat lebih memperhatikan kearifan lokal yang sebenarnya memiliki 

nilai-nilai pendidikan yang dapat dijadikan sebagai pemebentuk karakter 

peserta didik menjadi pribadi yang lebih baik dalam bermasyarakat. 

 

3. Penelitian Selanjutnya  

Penelitian ini merupakan pengkajian mengenai penerapan budaya sebagai 

identitas suatu arsitektur Islam yakni masjid dengan mengikuti 

perkembangan hingga menjadi budaya yang kekinian namun masjid tidak 

kehilangan unsur kerohaniannya, serta setiap ukiran yan g di gunakan 

dapat berdampingan dengan nuansa ke-Islaman tanpa mempengaruhi 

makna dari ukiran. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat melihat dan 

mengamati perkembangan budaya agar terus berkembang dan dikenal 

oleh masyarakat luas. 


