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BAB V  

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Setelah penulis menguraikan skripsi ini dari bab perbab sesuai 

maksud dan tujuannya, maka sampailah pada uraian yang terakhir sebagai 

bab penutup yang berisi kesimpulan.  

1. Busana dan atribut bagi perempuan yang sudah berhaji terbagi 

menjadi dua macam, yaitu: (1) Busana lengkap, di antaranya ada 

kabe‟/pakambang, terispa‟/misba‟, dan taliling. Di gunakan ketika 

menghadiri acara-acara resmi, seperti pernikahan dan acara adat 

lainnya. (2) Busana sederhana, yaitu cipo‟-cipo‟ haji. Di pakai 

dalam beraktifitas sehari-hari, baik di dalam maupun luar rumah. 

2. Para ulama sepakat bahwa hukum menutup aurat adalah wajib, 

namun berbeda dalam hal menentukan batasannya. Jumhur ulama 

berpendapat bahwa aurat perempuan di hadapan orang asing yang 

tidak halal melihatnya adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan 

kedua tangan sampai pergelangan. 

3. Perempuan yang sudah berhaji di desa Puurema Subur dalam 

memahami perkara aurat dapat diklasifikasi menjadi dua jenis. 

Pertama,  sebagian besar informan memahami tentang batasan-

batasan aurat, yaitu wajah dan tangan sampai pergelangan, akan 

tetapi perhatian mereka terhadap status sosial jauh lebih penting 

dibandingkan perolehan predikat haji mabrur.                     
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Kedua, sebagian kecil dari mereka tidak mengetahui dan 

mamahami perihal aurat dan batasan-batasannya dalam Islam. 

5.2 Implikasi Penelitian  

1. Dengan adanya skripsi ini, diharapkan dapat memberi sumbangsih 

bagi masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana tradisi dan 

nilai-nilai Islam yang terkandung dalam tradisi penggunaan busana 

haji pada masyarakat Bugis di desa Puurema Subur. 

2. Untuk para tokoh agama baik yang berada dalam lingkup desa 

Puurema Subur maupun diluar desa tersebut yang mengetahui 

mengenai aurat dan batasannya yang sesuai dengan syari‟at Islam 

memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat.   

3. Bagi kementrian agama khususnya aparatur yang bertugas 

memberikan bimbingan kepada jama‟ah haji agar melakukan 

pembinaan bukan hanya sebelum berangkat, namun juga setelah 

kembali dari tanah suci, terutama mengenai konsep busana yang 

seharusnya dipakai oleh seseorang yang telah melaksanakan ibadah 

haji, khususnya busana untuk perempuan. Sehingga, meskipun 

mereka menjalankan tradisi busana khas sukunya, tetap 

memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam syari‟at. 

4. Metode dakwah yang cocok bagi orang Bugis di desa Puurema 

Subur atau orang Bugis secara keseluruhan perlu dirumuskan 

dengan menggunakan perpaduan pendekatan kultural dan religius, 

agar pemahaman keislaman dan praktiknya tidak menyalahi syara‟. 
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5. Seyogyanya, bagi perempuan yang sudah berhaji lebih memahami 

batasan-batasan aurat dan ketentuan mahram dalam Islam, 

sehingga tidak menjadikan busana dan atribut haji sebagai prioritas 

utama. Dalam hal ini, penulis  mendukung agar budaya seperti ini 

senantiasa dilestarikan dan tetap eksis di kalangan masyarakat 

Bugis dengan syarat tidak menyalahi syari‟at. Misalnya, dalam 

penggunaan atribut haji seperti taliling dan cipo‟-cipo‟ dapat di 

modifikasi dengan ciput ninja (aksesoris hijab perempuan sebagai 

penutup kepala yang dapat menutupi kepala, rambut hingga leher) 

agar tidak menampakkan aurat, sehingga dapat disebut dengan 

istilah taliling/cipo‟-cipo syar‟i atau memakai atribut haji terbatas 

hanya di dalam rumah saja. 

 

  


