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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Bertitik tolak dari uraian dan analisa yang telah dikemukakan dapatlah 

ditarik simpulan sebagai berikut: 

1. Alat dan bahan tertentu yang harus dipersiapkan untuk menunjang 

berlangsungnya acara batamat Alquran, yaitu: payung kembang, lapik, 

rehal/bantal, balai-balai, talam, dinding air guci, bunga rampai, 

seserahan/piduduk, baju/pakaian haji, bahan makanan/hidangan wajib 

seperti nasi ketan putih dengan saos/hintinya, wajik dan telur rebus. 

Alat dan bahan tersebut memiliki filosofi makna tersendiri bagi 

masyarakat di Desa Guntung Papuyu. 

2. Proses pelaksanaan budaya batamat Alquran yang dilaksanakan 

masyarakat di Desa Guntung Papuyu Kecamatan Gambut Kabupaten 

Banjar ada berbagai jenis perayaan, yaitu: batamat massal, batamat 

pengantin, batamat orang manyaratus, batamat maulidan/mulutan dan 

batamat bulan puasa. Semua jenis perayaan batamat tersebut memiliki 

proses pelaksanaan yang berbeda. Tetapi, meskipun proses 

pelaksanaan budaya batamat Alquran tersebut berbeda-beda pada 

setiap perayaannya, namun semuanya merujuk pada kegiatan utama 

yaitu membaca Alquran pada bagian akhir juz 30, sebanyak 22 surah 
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yang dimulai dari surah ad-Dhuha (surah ke-93) sampai surah an-Nas 

(surah ke-114). 

3. Nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam budaya batamat 

Alquran di Desa Guntung Papuyu Kecamatan Gambut Kabupaten 

Banjar, yaitu: pendidikan Akidah (keimanan) yang meliputi iman 

kepada kitab Alquran, iman kepada Nabi Muhammad Saw. melalui 

salawat; pendidikan Ibadah yang berupa ibadah membaca Alquran, 

doa, salawat, sedekah, silaturahmi; dan pendidikan Akhlak yang 

berupa syukur, adab terhadap kitab Alquran, bersedakah, silaturahmi, 

gontong royong, optimisme dan keindahan. 

 

B. Saran-Saran 

Sebagai penutup dari uraian ini penulis ingin menyampaikan beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Guntung Papuyu 

Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar sebaiknya selalu memberikan 

perhatian yang lebih terhadap pendidikan melalui budaya-budaya 

Banjar yang terkait dengan pendidikan Islam, khususnya budaya 

batamat Alquran ini. Dan selalu memberikan motivasi kepada warga 

masyarakat setempat agar tetap melaksanakan budaya batamat 

Alquran ini dalam berbagai jenis perayaan yang ada, karena budaya 

batamat Alquran ini sangat positif dan memiliki manfaat yang akan 

mendatangkan berkah bagi warga setempat. 
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2. Kepada masyarakat Desa Guntung Papuyu Kecamatan Gambut 

Kabupaten Banjar agar tetap menjaga dan melestarikan budaya yang 

sesuai dengan ajaran agama Islam agar nilai-nilai pendidikan Islam 

yang terkandung dalam budaya tersebut tersampaikan pada generasi 

mendatang. Karena budaya batamat Alquran ini merupakan budaya 

yang sudah dijalani sejak dulu dan sangat disayangkan kalau tidak 

lestarikan, karena dengan adanya pelestarian budaya maka hal 

demikian menunjukkan sebuah identitas bahwa penduduk setempat 

masih menghargai dan menghormati para leluhur mereka yang telah 

mewariskannya. Oleh karena itu tetap jaga tradisi yang ada jangan 

sampai hilang dimakan oleh dunia modern sekarang. 

3. Kepada Bupati Pemerintah Kabupaten Banjar budaya batamat Alquran 

yang berkembang di Desa Guntung Papuyu Kecamatan Gambut 

Kabupaten Banjar ini memang sudah menjadi budaya religi di 

kalangan masyarakat Banjar, maka akan lebih baik untuk tetap 

dilestarikan sebagai Kebudayaan Daerah. 
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