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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

1) Konsep fiqih ibadah sebagaimana yang dikarya oleh Syeikh Daud bin Abdullah al-

Fatani adalah tidak beda kurang lebih dari pada fiqih ibadah umumnya, berdasarkan 

fiqih ibadah menurut konsep Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani adalah dalam ruang 

lingkup penjelasan fiqih mazhab Syafi’i dan penjelasannya lebih mendalam dari pada 

fiqih umum dan menggunakan bahasa Melayu Nusantara yaitu bahasa yang seluruh 

Semananjung Melayu memahami, dan dapat dilihat dengan jelas melalui penjelasan 

mengenai definisi dan pemahaman mengenai fiqih ibadah dalam kitab bughyatul 

thullab, dan ada beberapa bab dalam kitab Bughyatul Thullab penjelasannya beda 

dengan kitab fiqih umum diantara bab thaharah, bab shalat, bab shalat sunnah, shalat 

jamaah, bab najis, bab wudhu, bab hukum shalat, bab sujud tilawah dan syukur, dan 

bab mandi. 

2) Pemikiran fiqih tradisional Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani ialah pemikiran 

berasaskan kepada Ahli Sunnah Waljama’ah atau lebih khusus, bertaklid kepada 

mazhab Syafi’i dan beliau memperkenalkan berbagai hadist dan mengetahui ilmu 

pengetahuan, memperkenalkan riwayat ringkas mazhab Syafi’i dan ilmu pengetahuan 

sejak beliau belajar dari awal sampai beliau menulis karya tentang fiqih bagian ibadah 

kitab bughyatul thullab.  
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B. Saran  

1. Selayaknya bagi peneliti selanjutnya agar dapat memperdalam penelitian ini 

dengan berbagai kitab karya Syeikh Dud bin Abdullah al-Fatani sendiri. 

2. Selayaknya juga generasi muda Patani mengenal Syeikh Daud bin Abdullah al-

Fatani sebagai salah satu seorang Ulama yang terkenal dan paling produktif di 

antara para Ulama Melayu-Nusantara. 

3. Agar karya Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani dapat kita jadikan modal untuk 

pengembangan pendidikan Islam di Patani pada saat ini agar menjadi lebih baik 

lagi dari segi mutu, kualitas, dan kuantitasnya. 

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadhirat Allah SWT., dengan segala taufiq 

dan hidayah-Nya, dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dalam penulis skripsi ini, penulis 

menyadar bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam isi maupun susunan kata-kata. 

Namun demikian peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri, dan 

kepada para pembaca umumnya.  

Akhirnya semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah 

memberikan bantuan dalam penulis skripsi ini, sehingga skripsi yang dapat diselesaikan. Sekali 

lagi peneliti mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak, semoga 

segala amal kebaikan yang telah diberikan diterima oleh Allah SWT. 

 


