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Bab V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Kerajaan Mughal merupakan salah satu kerajaan Islam yang berdiri 

tahun 1526 M dengan pendirinya Zahiruddin Muhammad Babur atas 

kemenangan dari Ibrahim Lodi, penguasa terakhir kerajaan Delhi 

melalui peperangan Panipat. Selanjutnya dikenal sebagai kerajaan 

Islam termuda di India yang satu-satunya memberi andil besar terhadap 

perkembangan Islam di India.  

2. Peranan Kerajaan Mughal dalam perkembangan peradaban Islam di 

India yang bisa terlihat dari seluruh berbagai peninggalan kerajaan 

Mughal. Antara lain kerajaan Mughal dengan peranan dalam 

pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan Kerjaan 

Mughal mampu mendirikan madrasah yang berkurikulum ilmu 

pengetahuan umum dan pendidikan agama sehingga memunculkan 

banyak ilmuwan-ilmuwan yang datang ke India untuk menambah 

wawasan ilmu penghetahuannya. Pada bidang bangunan dan 

insfrastruktur masa Kerajaan Mughal mengalami peningkatan yang 

cukup pesat, seperti adanya teknik Pachinkari yang sebelumnya 

memang sudah menjadi tradisi di India akan tetapi pada masa ini tehnik 

tersebut diperkaya dengan banyak variasi model ukiran yang dapat 

dilihat diberbagai bangunan peninggalannya. Serta bidang kebudayaan 

dan kesenian mengalami peningkatan pengembangan yang cukup 

besar, terlihat dari banyaknya seniman-seniman yang bermunculan 

seperti seni musik dan seni sastra. Kerajaan Mughal mampu 

berkembang dengan memberi andil cukup besar pada masyarakat 
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sekitarnya. Antara lain perkembangan keagamaan yang meningkatkan 

nilai toleransi masyarakat umat beragama, bidang sosial dan ekonomi 

mengalami penghapusan kasta sehingga terjadinya tranformasi sosial 

karena kesetaraan penduduk dalam memperoleh akses ekonomi. Politik 

pemerintahan mengalami peningkatan perluasan wilayah kekuasan 

yang cukup pesat.  

B. Saran  

1. Skripsi ini disusun masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki, 

penulis menyadari dengan kemampuan dan keterbatasan sebagai 

seorang manusia. Diharapkan untuk para pembaca berupaya lebih 

dalam melakukan kajian tentang sejarah kerajaan Mughal khususnya 

terhadap peranan pemerintah pada kemajuan perdaban Islam di India, 

dengan demikian bisa melengkapi kekurangan tersebut. 

2. Adapun dalam memahami sejarah peradaban Islam lebih baik dan 

seharusnya mempunyai bekal pengetahuan mencukupi dan lebih 

mendalam (yaitu dengan menambah referensi buku bacaan) sehingga 

wawasan dalam kajian sejarah dapat bertambah. Diharapkan upaya 

tersebut mampu memberikan pemahaman terhadap berbagai 

pembahasan literatur dan kajian serta meminimalkan kekeliruan dalam 

melakukan kajian. Selanjutnya juga diperlukan kemampuan dalam hal 

penguasaan bahasa asing yang bisa mempermudah terhadap 

menemukan berbagai sumber referensi sejarah. 

3. Ketika membaca kajian literatur dan penulisan sejarah diharapkan 

supaya lebih mengutamakan ketelitian, dengan demikian bisa 

mempermudah dalam membahas isi kandungan bacan, dikarenakan 

banyak orang yang membaca teks sejarah dengan memaknai sebagian 

teks sejarah secara subjektif. 

  


