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BAB VII 

KESIMPULAN 

 

 

7.1 Ringkasan Temuan Penelitian 

Melihat kembali tujuan penelitian “Pengaruh Sosial Budaya Islami terhadap 

Tatanan Permukiman Kampung Arab Sugihwras” maka pengaruh kedua variabel tersebut 

terlihat pada beberapa hal berikut ini: 

1. Ditemukan adanya pengaruh sosial budaya Islami terhadap tatanan permukiman 

Kampung Arab Sugihwaras dengan prosentase pengaruh 9,7%. Sedangkan 90,3% 

pengaruh lainnya ditentukan oleh variabel lainnya di luar penelitian.  

2. Secara parsial ditemukan bahwa hanya variabel lingkungan bertetangga yang 

berpengaruh secara langsung terhadap tatanan permukiman. Pengaruh 

lingkungan bertetangga terhadap tatanan permukiman di Kampung Arab 

Sugihwaras secara tidak langsung terlihat pada nilai – nilai sosial kehidupan sosial 

bermasyarakat yang ditunjukkan oleh kuatnya hubungan bertetangga. 

3. Berikut ini merupakan temuan penelitian yang menjelaskan bagaimanakah 

pengaruh sosial budaya Islami terhadap tatanan permukiman Kampung Arab 

Sugihwaras: 

a. Ditemukan adanya pengaruh sosial budaya Islami terhadap pola 

permukiman dengan prosentase 2,6%. Kecilnya nilai prosentase tersebut 

menunjukkan adanya kecenderungan semakin pudarnya nilai nilai Islami 

yang terwujud dalam pola permukiman. Mengingat pola permukiman 

semakin berkembang sesuai dengan kebutuhan lahan.  
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b. Ditemukan adanya pengaruh sosial budaya Islami terhadap sirkulasi 

kawasan dengan prosentase 18,9%. Dengan unsur kebudayaan yang 

berpengaruh secara parsial terhadap sirkulasi kawasan. Ruas – ruas jalan 

pada Kampung Arab Sugihwaras selain berfungsi sebagai sirkulasi utama 

kawasan, secara perlahan memiliki kesan tersendiri terkait dengan fungsi 

jalan sebagai ruang sosial. Dimana kegiatan sosial masyarakat maupun 

keagamaan dilangsungkan pada ruas jalan tertentu pada Kampung Arab 

Sugihwaras. 

c. Ditemukan adanya pengaruh sosial budaya Islami terhadap rumah tinggal 

dengan prosentase 13,5% dengan variabel indivu yang menunjukkan 

pengaruh secara parsial. Kondisi tersebut tidak terlepas dari peran individu 

sebagai pengambil keputusan untuk menentukan wujud fisik bangunan 

rumah tinggalnya. 

d. Ditemukan adanya pengaruh sosial budaya Islami terhadap ruang terbuka 

publik dengan prosentase 13,5% dengan variabel hubungan sosial 

masyarakat yang menunjukkan pengaruhnya secara parsial. Hasil 

observasi pada lokasi penelitian menunjukkan adanya perubahan wujud 

fisik ruang terbuka publik yang berfungsi untuk mewadahi berbagai aktifitas 

sosial kemasyarakatan. Dimana ruas jalan berperan sebagai ruang sosial 

menggantikan keberadaan ruang publik kawasan. 

e. Ditemukan adanya pengaruh sosial budaya Islami terhadap masjid di 

Kampung Arab Sugihwaras dengan prosentase 8,4%. Kondisi tersebut 

diperjelas oleh fungsi dan peran masjid. Dimana Masjid Wakaf Sugihwaras 
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merupakan landmark kawasan yang memiliki gaya arsitektur yang khas. 

Selain itu masjid berfungsi sebagai pusat kegiatan beribadah serta ruang 

yang mewadahi interaksi masyarakat baik dalam kegiatan kemasyarakatan 

maupun kegiatan sosial. 

f. Ditemukan adanya pengaruh sosial budaya Islami terhadap prinsip 

hablumminallah dengan prosentase 22,1% dengan variabel lingkungan 

bertetangga dan unsur kebudayaan berpengaruh secara parsial. Hubungan 

antar individu dalam lingkungan bertetangga terlihat pada  tingginya 

interaksi maupun intensitas kegiatan terutama dalam kegiatan keagamaan. 

Kondisi tersebut secara tidak langsung menunjukkan ketaatan setiap 

individu sesuai dengan ajaran Islam, untuk menjalin hubungan baik dengan 

tetangga sekitar. 

g. Ditemukan adanya pengaruh sosial budaya terhadap prinsip 

hablumminannas dengan prosentase 13,7%. Penerapan prinsip 

hablumminannas yang menekankan hubungan antar sesama manusia. Dari 

seluruh sub variabel menunjukkan hubungan antar sesama. Bahkan pada 

kondisi individu pun, setiap masyarakat dituntut untuk berperilaku terpuji 

dalam kehidupan masyarakat dan menghindari untuk menyombongkan dan 

membanggakan diri. 

h. Ditemukan adanya pengaruh hubungan sosial budaya terhadap prinsip 

hablumminalalamien dengan prosentase 28,4% dengan individu yang 

berpengaruh secara parsial terhadap variabel tersebut. Perhatian utama 

prinsip hablumminalalamien berada pada hubungan manusia dengan 
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lingkungannya. Dengan demikian penghuni akan merasa dekat dengan 

alam dan mengingatkan akan keberadaan Allah sebagai pencipta Alam 

semesta. 

 

7.2 Rekomendasi 

Melalui pertimbangan terhadap hasil analisis, pemaknaan hasil penelitian, dan 

kesimpulan, berikut ini merupakan beberapa rekomendasi yang diberikan. 

1. Rekomendasi bagi penelitian selanjutnya 

Penelitian ini dilakukan dengan batasan substansi pada pengaruh sosial budaya 

Islami terhadap tatanan permukiman. Sedangkan batasan wilayah studi berada 

pada kawasan Kampung Arab Sugihwaras Pekalongan. Dengan demikian untuk 

penelitian selanjutnya dapat dikembangkan sebagai berikut: 

a. Wilayah studi penelitian dapat di kembangkan ke lokasi lain yang memiliki ciri 

Islami dengan karakteristik yang berbeda. Dengan demikian akan 

memberikan wawasan baru dalam kajian arsitektur Islami. 

b. Penelitian terkait sosial budaya Islami dapat dikembangkan dengan fokus 

utama komunitas masyarakat. Dimana masyarakat keturunan Arab sebagai 

pendatang memiliki karakter dan budaya tersendiri. Sedangkan disisi lain 

perkembangan kota dan modernisasi menjadi salah satu ancaman tersendiri. 

Dengan demikian dapat dikembangkan suatu penelitian terkait kebertahanan 

komunitas keturunan Arab pada suatu kawasan. 
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c. Penelitian lain yang dapat dikembangkan berupa penggalian nilai – nilai 

Islami dalam suatu kawasan permukiman. Dimana permukiman merupakan 

suatu bentuk perwujudan nilai sosial budaya masyarakatnya. 

2. Rekomendasi bagi masyarakat Kampung Arab  

Masyarakat Kampung Arab Sugihwaras sebagai warga setempat memiliki peran 

penting dalam menjaga dan mempertahankan kondisi kawasan, berikut ini 

merupakan beberapa rekomendasi yang diberikan: 

a. Tetap mempertahankan tradisi – tradisi dalam masyarakat yang telah 

berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama untuk memperkuat 

identitas kawasan sebagai Kampung Arab yang sangat kental dengan 

budaya Islami. 

b. Bagi warga Kampung Arab Sugihwaras yang memiliki bangunan rumah 

tinggal dengan gaya kolonial sebaiknya tetap mempertahankan keaslian 

bangunan. Apabila melakukan perbaikan diharapkan tidak merubah bentuk 

fasad bangunan. Beberapa unsur bangunan yang perlu dipertahankan 

berupa ornamen bangunan, gevel, pintu, jendela, pilar, maupun beberapa 

unsur bangunan lainnya. 
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3. Rekomendasi bagi Pemerintah Kota Pekalongan 

Pemerintah Kota Pekalongan memiliki peran penting dalam pelaksanaan 

pembangunan kawasan di masa yang akan datang, berikut rekomendasi yang 

diberikan: 

a. Kawasan Kampung Arab Sugihwaras merupakan kawasan penujang 

keberadaan Kawasan Budaya Jetayu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah 

Kota Pekalongan. Dengan demikian diperlukan adanya upaya revitalisasi 

kawasan untuk menghidupkan kembali kawasan Kampung Arab Sugihwaras 

melalui berbagai kegiatan sosial kebudayaan khas setempat. Hal tersebut 

diperlukan untuk meningkatkan daya tarik kawasan. 

b. Keberadaan bangunan – bangunan tua dengan gaya arsitektur indische  

menjadi daya tarik tersendiri bagi kawasan. Untuk mempertahankan 

bangunan tersebut, pemerintah dapat memberikan kompensasi biaya 

perawatan terhadap pemilik bangunan maupun pembebasan pajak bagi 

pemilik bangunan yang mempertahankan keaslian bangunan. 

c. Dalam kegiatan perencanaan kota di masa yang akan datang, Kawasan 

Kampung Arab dan sekitarnya dapat dikembangkan sebagai kawasan 

permukiman penduduk dengan kepadatan sedang  

d. Menjadikan Masjid Wakaf Sugihwaras sebagai pusat kegiatan masyarakat 

untuk skala kawasan dengan menyelenggarakan beberapa kegiatan yang 

memungkinkan tanpa mengganggu jalannya kegiatan peribadatan. Melalui 

beberapa kegiatan tersebut image Masjid Wakaf Sugihwaras sebagai 

landmark kawasan akan semakin kuat. 


