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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Merujuk pada rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini dan 

berdasarkan beberapa uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis mengambil 

kesimpulan bahwa.

1. Pelaksanaan tradisi mappatabe’ pada masyarakat Bugis di Desa Waturapa, 

yaitu  tradisi mappatabe’ merupakan budaya sopan sehari-hari orang 

Bugis, sehingga pelaksanaanya dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari 

mereka. Bahwa tabe’ diartikan sebagai upaya menghargai kepada sesama 

yang lebih sopan. Dalam pelaksanaan tradisi mappatabe’ tidak dilakukan 

pada waktu dan tempat tertentu, serta memiliki tahapan-tahapan yang perlu 

dipersiapkan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi, tradisi ini diperuntukkan 

untuk menghargai sesama, sehingga pelaksanaan dari mappatabe’ ini 

dilihat pada aktivitas sehari-hari, seperti   Millau Tulung/Meminta tolong, 

Mappammula Ada/Memulai Pembicaraan, Mapakaraja/Memposisikan 

Orang Lebih Tinggi, Sipakaringerrangi/Saling Mengingatkan. Segala 

bentuk penghargaan terhadap sesama dikatakan sikap mappatabe’.

2. Tradisi mappatabe’ dalam nilai-nilai pendidikan Islam, yaitu yang pertama 

adalah nilai keyakinan, dimana nilai keyakinan terdapat dalam tradisi 

mappatabe’ seperti memiliki sikap malu, sikap malu akan menjadikan 

seseorang untuk berfikir sebelum bertindak, sebagaimana pula dikatakan 

sikap malu merupakan bagian dari Iman. Yang kedua, terdapat nilai 
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ibadah yakni menghormati orang tua dan sopan santun dalam pergaulan, 

sebagaimana keduanya adalah tujuan utama tradisi mappatabe’ ini. Dan 

yang ketiga adalah nilai akhlak, secara umum tradisi mappatabe’ dalam 

pelaksanaannya mengandung ajaran akhlak, seperti memuliakan orang tua, 

menghargai sesama, rendah hati, sopan santun dalam pergaulan, sikap 

malu, menjaga lisan, dan adab berjalan. 

B. Saran

Dalam penelitian ini ada beberapa hal yang ingin peneliti ungkapkan untuk 

dijadikan sebagai bahan pemikiran dan bahan pertimbangan agar tradisi 

mappatabe  tetap dipertahankan masyarakat Desa Waturapa Kecamatan Palangga 

Selatan Kabupaten Konawe Selatan bahwa budaya ini sangat kaya akan nilai-nilai 

pendidikan Islam di dalamnya, sehingga semestinya tetap dijaga dan dilestarikan.

1. Saran Praktis

a. Diharapkan kepada tokoh adat dan tokoh agama Desa Waturapa untuk 

memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar menyadarkan 

masyarakat tentang pentingnya mengajarkan budaya tabe’ kepada anak 

khususnya kepada anak usia dini hingga anak remaja sekarang ini.

b. Rekomendasi untuk pihak keluarga dan orang tua untuk tidak melupakan 

tradisi mappatabe’ ini, namun terus mewariskan budaya ini kepada anak 

cucu mereka, agar lebih paham pentingnya menghargai sesama.

c. Diharapkan kepada masyarakat Desa Waturapa untuk bersama-sama 

melestarikan tradisi mappatabe’.
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2. Saran Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai landasan atau bahkan 

pertimbangan bagi para peneliti selanjutnya yang merasa tertarik untuk 

mengkaji lebih dalam tentang tradisi mappatabe’ dalam nilai-nilai pendidikan 

Islam. Para peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengkaji dan 

mengembangkan berbagai nilai-nilai pendidikan Islam yang belum 

diungkapkan oleh peneliti terdahulu.
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