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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Pada bab ini merupakan kesimpulan dari tujuan penelitian yang ingin dicapai. 

Setelah selesai melakukan proses deskripsi dan analisis data pada bab-bab 

sebelumnya, maka dapat diketahui unsur-unsur lokal maupun asing yang terdapat 

pada bangunan Masjid Raya Koto Baru.  

Komponen-komponen Masjid Raya Koto Baru terdiri dari bagian dasar, 

tubuh, dan atap. Bagian dasar terdiri dari denah, pondasi dan lantai. Bagian tubuh 

terdiri dari mihrab, mimbar, dinding, serambi, pintu, jendela dan tiang. Kemudian 

bagian atap terdiri dari 2 menara kubah, 2 bentuk gable yang berbeda serta atap 

tingkat dengan memiliki gonjong. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada bangunan Masjid 

Raya Koto Baru di Kabupaten Solok Selatan, maka dapat diketahui bahwa Masjid 

Raya Koto Baru mulai didirikan pada tahun 1922 dan mulai difungsikan pada 

tahun 1935 atau pada awal abad ke 20. Masjid Raya Koto Baru mendapatkan 

pengaruh dari budaya Hindu-Buddha, Timur Tengah, Eropa dan Minangkabau 

jika dilihat dari bentuk dan ragam hiasnya. Adapun ragam hias yang terdapat pada 

Masjid Raya Koto Baru hanya mendapatkan pengaruh dari Minangkabau, dan 

Eropa. 

Hibriditas Kultural yang ada pada Masjid Raya Koto Baru dapat terlihat pada 

arsitektur masjid ini yang menunjukkan bahwa masyarakat terbuka dengan 
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pengaruh luar, tetapi dalam alam pikiran masyarakat minang yang lebih tinggi 

adalah budaya Minangkabau yang dapat terlihat dari atap gonjong yang 

melambangkan empat suku yang bermukim di Kawasan Alam Surambi Sungai 

Pagu. Atap gonjong tersebut memiliki letak yang lebih tinggi dari komponen lain. 

Selain itu, juga dapat terlihat pada budaya Minangkabau yang lebih mendominasi 

daripada pengaruh budaya lain.  

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat dikemukakan dalam skripsi ini yaitu kepada 

pengelola agar dapat memelihara dan merawat bangunan tersebut agar tetap 

terjaga bentuk aslinya dan tidak merubah bentuk asli nya sesuai dengan Undang-

Undang Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010. Penelitian ini masih sangat jauh dari 

sempurna. Oleh karena itu, diharapkan penelitian selanjutnya dapat melengkapi 

penelitian yang kurang ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


