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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari penjelasan di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa arsitektur 

rumah limas di desa Sirah Pulaupadang dan arsitektur rumah limas di Palembang   

mencerminkan sebuah ekspresi kebudayaan yang mengedepankan harmoni sosial 

serta membentuk  kebersamaan. Beberapa kesimpulan dari uraian di atas adalah: 

 

1. Ditinjau dari konstruksi bangunan. 

Rumah panggung seperti rumah limas menunjukkan bagaimana mereka 

menjaga keselamatan diri dan keluarga dari keganasan alam dan binatang-binatang 

liar. 

Pada rumah limas di Desa Sirah Pulaupadang, keindahan segi sudut bangunan 

tidak hanya terlihat dari luar ruangan tetapi juga terlihat di bagian dalam ruangan. 

Semua kontruksi dari kerangka bangunan diperlihatkan dan menciptakan suasana 

tersendiri pada interior bangunan. Dalam menyusun kekuatan konstruksi, penampilan 

konstruksi dari bahan kayu itu sendiri yang menciptakan nilai dasar seni pada interior 

bangunan. Dalam merancang sebuah ruang diperlukan nilai-nilai, simbol yang 

merupakan analogi dari bangunan tersebut. 

Konstruksi bangunan rumah Limas khususnya di Palembang hampir semuanya 

tidak menggunakan bahan konstruksi kayu. Dalam perkembangannya penggunaan 

papap-papan untuk lantai dan dinding mulai digantikan dengan bahan bahan moderen 
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seperti ubin keramik, ubin semen, dinding beton, dinding batako. Untuk konstruksi 

bangunan tradisional yang utama adalah penggunaan konstruksi kayu dan sistem 

panggung. Dari segi penampakan, sisi luar dinding berpenampakan datar akan tetapi 

wujud bangunan yang konkrit ini mempunyai peranan yang begitu bermakna yang 

mengandung unsur seni dan keindahan. 

 

2. Ditinjau dari segi bentuk struktur ruangan 

Rumah limas di Desa Sirah Pulaupadang berbentuk rumah panggung yang 

pada umumnya susunan ruangannya tidak dibuat berupa kamar-kamar secara tertutup 

tetapi ruangan-ruangan yang agak terbuka. Meskipun ada bagian-bagian ruangan 

tertentu untuk memenuhi fungsi tertentu, tetapi ruangan tersebut tidak dibuat secara 

tertutup seperti kamar. Rumah limas di Palembang banyak mengalami perubahan, 

tetapi ada juga yang masih menjaga budaya arsitektur tradisional tersebut dengan 

mendirikan rumah panggung berbentuk limas. Perubahan banyak terjadi pada 

susunan ruang-ruang pada rumah tersebut. Pada masa sekarang banyak dijumpai 

bahwa pada rumah tersebut terdapat kamar-kamar tertutup seperti kamar tidur untuk 

orang tua, kamar tidur untuk anak dan lain-lainnya. 

 

3. Ditinjau dari segi ragam hias ukirannya. 

Pada bangunan rumah limas milik Ibu Hj. Yullia di Desa Sirah Pulaupadang 

banyak dijumpai adanya ragam hias atau motif-motif ukiran yang beraneka ragam 

yang sengaja dibuat disamping sebagai kreatifitas seni juga sebagai perlambang yang 



3 

 

mempunyai makna (terdapat banyak benda peninggalan yang masih terjaga: gentong 

bermotif flora dan fauna, almari, meja rias, teplok/lampu gantung, peralatan dapur) 

Pada rumah limas di Palembang milik bapak Muhammad Goni, juga masih 

menggunakan ragam hias tetapi pada umumnya tidak mengetahui akan makna yang 

terkandung di balik adanya motif-motif ragam hias yang terdapat pada ukiran rumah 

tradisionalnya. Akan tetapi ada juga yang hanya menggunakan ukiran geometris saja. 

Dari keadaan yang tergambar di atas dapat kita tarik benang merah 

bahwasannya rumah limas yang dahulunya sebagai rumah tradisional dan merupakan 

salah satu dari kebudayaan material sebagai perwujudan gagasan atau ide, nilai, 

norma-norma kebudayaan dan keyakinan manusia ternyata sudah mengalami 

perubahan. Perubahan tersebut terjadi antara lain karena adanya pergantian generasi. 

Pergantian generasi berarti akan timbul jarak komunikasi  dan karena hal inilah yang 

mengakibatkan terjadinya interprestasi yang berbeda mengenai tujuannya. Dari 

wujud-wujud arsitektur tersebut dapat diketahui bahwa kedua wilayah ini mempunyai 

pandangan yang sama atas hakikat dari hidup manusia. 

 Rumah limas termasuk benda hasil budaya manusia yang mempunyai nilai 

tersendiri terutama bagi sejarah dan kebudayaan Sumatra Selatan. Rumah limas di 

daerah lokasi penelitian, bagian-bagian rumahnya pada umumnya berasal dari kayu 

dan bahan lain yang diambil dari hasil hutan sudah banyak yang rusak bahkan susah 

ditemukan lagi. 
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B. SARAN 

Adapun saran yang dapat diberikan dari penulis adalah sebagai berikut: 

1. Diharapkan ada upaya pemerintah untuk memperkenalkan keberadaan arsitektur 

rumah limas tradisional dengan berbagai aspeknya, agar menjadi sesuatu yang 

dapat dibanggakan oleh semua lapisan masyarakat lain. 

2. Di berbagai daerah, banyak sekali nilai-nilai budaya yang tersimpan yang masih 

hidup atau yang sedang berkembang yang harus dipelajari dan dihayati untuk 

dijadikan pertimbangan dalam menentukan arah perkembangan arsitektur kita. 

Banyak sekali pengetahuan yang dapat digali dari adat, tata hidup masyarakat 

yang bersifat kekal. 

3. Diharapkan ada upaya pemerintah untuk mensosialisasikan keberadaan arsitektur 

tradisional rumah limas dengan berbagai aspeknya, agar menjadi kebanggaan 

dan dapat diperhitungkan oleh masyarakat lain. Dan yang belum terealisasikan 

(belum berhasil) direkonstruksi maupun yang belum ditulis harus lebih 

ditingkatkan penggaliannya secara serius, sedangkan yang sudah tergali harus 

dilestarikan agar tetap terpelihara. 

4. Kepada pihak institut, sebaiknya tulisan-tulisan mengenai sejarah kebudayan 

lokal harus dibukukan agar dapat dibaca dan diterapkan oleh mahasiswa serta 

masyarakat pada umumnya.  
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