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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan, maka dapat di simpulkan bahwa:

1. Tradisi  “Mo Basa-Basa” adalah tradisi yang dinilai dapat menjadi suatu sarana

pendidikan yang Islami karena di dalamnya terdapat banyak sekali hal-hal yang positif

yang dapat di tarik dalam kehidupan bermasyarakat,dan dalam tradisi ini ada beberapa

nilai-nilai Islami sesuai apa yang Allah SWT dan Rasullnya ajarkan. Adapun prosesi

tradisi “Mo Basa-Basa” akan di tandai dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur’an dan

akan di tutup dengan doa dan dupa menjadi element yang sangat penting dalam tradisi

ini.

2. Nilai-nilai pendidikan islam dalam Tradisi “Mo Basa-Basa” adalah sebagai berikut:

a. Nilai Religius dari tradisi “MO Basa-Basa” adalah di mana dalam tradisi ini

menggunakan ayat-ayat suci Al-Qur’an untuk memulainya dan di tutup pula dengan

doa.

b. Nilai gotong royong dari tradisi “Mo Basa-Basa” adalah mereka akan saling

membantu dalam proses pembuatan makanan yang akan di hidangkan pada saat

tradisi ini berlangsung yang akan di santap oleh para tamu undangan.

c. Nilai sosial dari tradisi “Mo Basa-Basa” adalah semua para tamu yang di undang oleh

tuan rumah akan saling bertemu dan biasanya mereka akan saling membicarakan

tentang perihal kehidupan dan aktivitas hidup mereka.

d. Nilai silaturahim dalam tradisi ini adalah para tamu bisa bertemu sacara langsung

melalui tradisi “Mo Basa Basa” ini karena biasanya tuan rumah akan mengundang
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keluarga yang sudah tinggal di kampung lain untuk hadir dan biasanya keluarga yang

jauh ini jarang untuk ke tempat keluarga yang lain dan dengan di adakan tradisi ini

mereka akan hadir.

e. Nilai pembentukan karakter Islam pada anak-anak dalam tradisi ini para orang tua

akan membawa serta anak-anak mereka baik dalam proses pembuatan makanan

ataupun pada saat proses tradisi ini akan di mulai,dan orang tua tanpa memberi tahu

kepada anak-anaknya mereka akan paham dalam diri mereka bahwa dalam tradisi ini

banyak sekali nilai postif yang dapat mereka tarik dalam kehidupan mereka.

f. Nilai pendidikan dalam tradisi “Mo Basa-Basa” adalah masyarakat dewasa ataupun

anak-anak dapat megambil sebuah kesimpulan dalam tardisi ini bahwa ttradisi ini

bukan hanya berhubugan dengan makanan semata,tetapi banyak hal yang dapat

mereka ambil untuk di apilkasikan dalam kehidupan baik dalam kehidupan berumah

tangga ataupun pendidikan,anak-anak yang hadir akan membuat sebuah kesimpulan

dalam tradisi ini bahwa tradisi ini mengajarkan cara berhubungan dengan sang

pencipta,bergotong royong dalam segala hal yang positif,kebersamaan,saling

berbagi,silaturahim,yang mungkin tak mereka dapatka  dalam kehidupan pendidikan

formal mereka.

B. Saran

Dalam penelitian ini ada beberapa hal yang ingin peneliti ungkapkan untuk dijadikan

sebagai bahan pemikiran dan bahan pertimbangan agar tradisi “Mo Basa-Basa” tetap dijaga

sebagai salah satu media dalam penyaluran nilai-nilai pendidikan Islam:

1. Saran Praktis
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a. Diharapkan kepada tokoh agama/adat agar tetap menjaga kelestarian tradisi “Mo

Basa-Basa” pada masyarakat Labokeo

b. Diharapkan kepada seluruh masyarakat desa Labokeoagar tetap menjaga

kebudayaannya untuk menunjukan eksistennya pada suatu daerah.

c. Diharapkan kepada masyarakat Labokeoagar sering terlibat dalam proses pelaksanaan

tradisi “Mo Basa-Basa” mengingat banyak hal yang bisa kita jadikan sebagai

pembelajaran.

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 “Mo Basa-Basa”.Para peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengkaji lebih dalam

lagi berbagai nilai-nilai pendidikan Islam yang belum diungkapkan oleh peneliti terdahulu.
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