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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Jakarta merupakan kota yang padat dengan segala aktifitasnya. Perancangan Buku  

Panduan Wisata Backpacker Masjid bersejarah di Jakarta dibuat dengan tujuan 

untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tempat Masjid 

bersejarah.` 

 Masjid bersejarah merupakan bangunan yang juga termasuk sebagai benda 

cagar budaya. Beberapa Masjid bersejarah di Jakarta dibahas oleh penulis, 

diantaranya Masjid Cut Meutia, Masjid Hidaytaullah, Masjid Al-Makmur, Masjid 

Al-Anwar, Masjid Keramat Luar batang, Masjid As-Salafiyah Jayakarta dan 

masih banyak lagi. 

 Informasi mengenai Masjid bersejarah, terbagi menjadi beberapa bagian. 

Yaitu dimulai dari informasi umum Masjid yang terdiri dari mengenai alamat, 

tahun berdiri ataupun sejarah singkat Masjid tersebut. Kemudian dibuat 

selanjutnya juga seperti mode transportasi umum apa yang dipakai, denah lokasi 

peta, ciri khas masjid, tempat makan terdekat, dan tempat penginapan/hostel apa 

yang tersedia di Jakarta.  

 Penyajian informasi Masjid bersejarah ini dibuat menjadi sebuah buku 

dengan menggunakan ilustrasi dengan pembagian perbandingan sebanyak 60% 

sedagkan sisanya 40% yaitu sebagai informasi atau teks. Dengan adanya buku ini 

Masyarakat dapat memiliki acuan referensi dalam mencari informasi mengenai 

Masjid bersejarah secara khusus di Jakarta. 
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5.2. Saran 

Topik mengenai Masjid bersejarah ini dapat dilanjutkan dengan menggunakan 

topik yang sama. Misalnya seperti, Masjid bersejarah yang ada di Bogor, Banten, 

Semarang dan berbagai daerah lainnya. Topik ini mempunyai tujuan yaitu dengan 

maksud memberikan informasi kepada masyarakat bahwa terdapat Masjid 

bersejarah di setiap daerah sehingga masyarakat lain dapat mengunjungi tempat 

yang ada sekaligus beribadah.  
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