
114 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil uraian penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa permukiman 

tradisional Lekuk 50 Tumbi Lempur tersusun dari beberapa komponen yaitu Hunian, 

bilik padi (Lumbug padi), masjid kuno, makam keramat, lahan pertanian, plak, sungai  

bukit dan gunung. Jarak antar hunian, lumbung, makam, dan masjid saling 

berdekatan ini menandakan bahwa bangunan tersebut erat sekali kaitannya satu sama 

lain. Dari beberapa komponen tersebut hunian, masjid, lumbung, makam memang 

saling berdekatan.  

Struktur keruangan pada permukiman Lekuk 50 Tumbi Lempur secara hirarki 

memperlihatkan bahwa pusat keramaian atau tempat sentral berada di utara hunian, 

ujung rumah larik bagian barat yaitu di sekitar ruang peribadatan, baik sektor hilir 

maupun sektor mudik. Arah utara dianggap sebagai daerah yang memiliki nilai 

sentral oleh Masyarakat Lekuk 50 Tumbi Lempur sesui dengan arah aliran sungai 

Lempur. Secara keseluruhan jumlah rumah hunian dulunya di wilayah Lekuk 50 

Tumbi Lempur berjumlah kurang lebih 50 rumah. Hal ini sejalan dengan sejarah 

terbentuknya nama pemerintahan Lekuk 50 Tumbi Lempur yang berjumlah 50 tumbi/ 

kepala keluarga. Kepadatan komponen permukiman berada di sektor mudik yang 

terlihat sangat kompleks, sehingga daerah Mudik diindikasikan sebagai pusat 

pemerintahan Lekuk 50 Tumbi Lempur. 
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Tata letak bangunan penyusun permukiman di latar belakangi oleh beberapa 

faktor; Pertama, Ketika perkembangan permukiman di Lekuk 50 Tumbi Lempur 

masyarakatnya sudah memeluk agama Islam sehingga membutuhkan ruang untuk 

melakukan peribadatan yaitu masjid yang menjadi ruang sentral, maka pemilihan 

lokasi pembangunan masjid berdekatan dengan hunian untuk mempermudah 

aksebilitas. Kedua, Masyarakat memerlukan ruang untuk penyimpanan hasil panen 

padi maka masyarakat memanfaatkan lumbung padi yang berada di belakang rumah 

larik. Penempatan lumbung berdekatan dengan hunian bertujuan untuk keamanan. 

Ketiga, makam yang berdekatan dengan hunian bertujuan untuk mudah diziarahi oleh 

masyarakat dan sebagai tanda penghormatan terhadap leluhur yang sudah berjasa. 

Keempat, ruang perkebunan dan pertanian  berada di luar hunian, kecuali plak yang 

berada di sekitar hunian. 

Permukiman Tradisional Lekuk 50 Tumbi Lempur terbagi menjadi dua sektor 

yaitu Hilir dan Mudik. Kedua sektor tersebut pola permukimannya membentang dari 

arah utara ke selatan dengan arah hadap timur dan barat yang memiliki denah 

memanjang atau larik mengikuti pola jalan serta mengikuti aliran sungai Lempur. 

Jadi, secara umum disimpulkan bahwa pola permukiman tradisional Lekuk 50 Tumbi 

Lempur memiliki pola memanjang mengikuti jalan dan aliran sungai Lempur dimana 

lumbung berada dibelakang hunian, ruang peribadatan berada di ujung utara rumah 

larik sebelah barat dan tanah garapan berada di belakangnya. Pola permukiman di 
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Kerinci pada umumnya memiliki kesamaan, hanya saja arah hadap dan arah larik 

yang beberapa desa memiliki perbedaan. 

Faktor yang mempengaruhi pola permukiman Lempur adalah faktor lingkungan 

dan sosial masyarakat. Lekuk 50 Tumbi Lempur kaya akan sumber daya alam, maka 

pola permukiman mempertimbangkan hubungan dan keletakannya dengan sumber air 

dan kesuburan tanah. Pertimbangan tersebut sangat mungkin dilandasi oleh 

kepentingan fungsional, yaitu kepentingan akan keberadaan sumber air sebagai 

kebutuhan sehari-hari serta kepentingan akan keberadaan tanah subur sebagai lahan 

pertanian. Faktor sosial masyarakat juga memberikan pengaruh dalam pola 

permukiman. Masyarakat tradisional Lekuk 50 Tumbi Lempur merupakan 

masyarakat dari satu garis keturunan yang bersifat matrilinieal, maka dalam segala 

pembangunan selalu berdekatan sesuai garis keturunan ibu. Selain itu masyarakat 

juga masih terdapat lokal genius yang di dalamnya terdapat pengetahuan kosmologi, 

kepercayaan dan nilai-nilai philosofis yang dibentuk secara turun temurun. ini lah 

yang kemudian membentuk pengetahuan masyarakat dalam memahami ruang 

sekitarnya secara vertikal (ruang atas dan bawah) maupun horizontal. Pemahaman 

mengenai membangun sebuah dusun secara turun temurun inilah yang mempengaruhi 

terbentuknya pola permukiman di Lekuk 50 Tumbi Lempur. 

5.2 Saran 

Penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan yang harus dilengkapi pada 

penelitian selanjutnya. Penelitian ini masih dalam tahap deskriptif  awal permukiman 
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di Kerinci. Teknologi yang digunakan belum memadai dalam penelitian ini. 

Interpretasi mengenai pola permukiman masih berdasarkan tata letak bangunan dan 

sturktur keruangannya. Faktor yang mempengaruhi pola permukiman hanya dilihat 

berdasarkan faktor lingkungan dan sosial budayanya, belum menyentuh bagaimana 

faktor politik, faktor religi dan faktor lainnya. Penelitian selanjutnya disarankan agar 

menggunakan pendekatan lain yang sekiranya berhubungan dengan pola 

permukiman.  

Pembahasan mengenai keruangan skala mikro dan makro tidak terlalu detail 

dilakukan dalam penelitian ini. Harapannya untuk penelitian selanjutnya di Daerah 

Kerinci mengenai permukiman hendaknya dilakukan dalam ruang lingkup yang besar 

dan lebih kompleks lagi yaitu wilayah Kerinci secara keseluruhan sehingga bisa 

diketahuai perkembangan pola permukiman tradisional di Kabupaten Kerinci.   


