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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan sumber-sumber data yang di peroleh dari lapangan dan literatur, 

maka kesimpulan yang dapat di ambil berdasarkan rumusan masalah yaitu 

kesinambungan motif hias pra-Islam dengan Masjid tua di Kabupaten Kerinci yang 

pertama adalah bentuk motif hias pada Masjid tua di Kerinci banyak mengadopsi dari 

unsur-unsur motif lokal. Hal tersebut di buktikan dengan adaya permasamaan antara 

bentuk motif hias di Masjid tua Kerinci, bangunan rumah Tradisional dan lumbung 

padi. 

Adapun rumusan kedua adalah perbandingan dan hubungan motif hias pra-

Islam. Dari hasil penelitian tersebut terdapat beberapa persamaan bentuk motif hias 

yaitu motif spiral, dan motif huruf Kapital S. hal ini sangatlah wajar motif-motif pra-

Islam banyak di adopsi, karena Islam sangat terbuka dengan kebudayaan lain selama 

tidak meyalakan kaidah-kaidah dalam ajaran agama Islam. 

Rumusan masalah ketiga adalah pengaruh motif hias pra-Islam pada Masjid 

tua dapat dilihat dari adaya unsur-unsur yang mempengaruhi Masjid tua Kerinci. Jika 

mengunakan agama dan asal sebagai agen pengaruh budaya, Masjid Keramat, Masjid 

Kuno dan Masjid Agung Pondok tinggi  terlihat jelas unsur Islamnya. Hal ini di 

tandai dari fungsi dan fisiknya terlihat jelas sebagai tempat peribadatan umat Islam. 

Tetapi di lihat dari sisi ornamental Masjid terlihat jelas beberapa pengaruh 

kebudayaan yaitu megalitik, Hindu-Budha, Don Song dan Eropa. 
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5.2 Saran 

Masjid Keramat Pulau Tengah, Masjid kuno Lempur Mudik dan Masjid 

Agung Pondok Tinggi adalah bukti nyata peyebaran agama Islam di Kabupaten 

Kerinci. Hal tersebut pantas dijadikan situs cagar budaya lokal maupun nasional. 

Oleh karena itu masyarakat Kabupaten Kerinci harus menjaga dan melastarikan cagar 

budaya agar tetap utuh.  

Penulis berharap skripsi ini menjadi pertimbangan dan bacaan khususnya 

tentang tinggalan-tinggalan arkologis baik masa pra-Islam maupun masa Islam. 

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis mengakui dengan sadar bahwa apa 

yang telah amat jauh dari Kesempurnaan. Penulis berharap ada penelitian yang 

berlanjut atau yang lebih mendalam untuk meyempurnakan tentang kajian 

kesinambungan motif hias pra-Islam pada Masjid tua di Kabupaten kerinci. 

  


