
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Pada bagian akhir dari Tesis ini, penulis akan memaparkan beberapa 

kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang didasarkan hasil temuan 

penelitian. Secara lebih khusus, penulis menarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Mappanretasi saat ini selain upacara tradisi masyarakat nelayan Bugis, 

sudah dijadikan oleh para tokoh adat untuk menjadi kegiatan Budaya. 

2. Pada tradisi Mappanretasi terdapat unsur-unsur keyakinan seperti pada 

rentetan acara Mademme Berre (Merendam Beras), Mallibu Wanuwa 

(Keliling Kampung), dan Acara Mappanretasi. 

3. Pada tradisi Mappanretasi ini juga terdapat unsur ritual yang terkait 

dengan penyajian bahan-bahan upacara seperti pada proses Mademme 

Berre (Perendaman Beras), Mallibu Wanuwa (Keliling Kampung), 

Acara di Panggung Adat, dan Acara Puncak Mappanretasi. 

4. Pada tradisi Mappanretasi terdapat unsur sosial, seperti gotong royong, 

sopan santun, kebiasaan, menjaga lingkungan, dan memelihara budaya. 

5. Apabila dilihat pada Perspektif Pendidikan Islam, unsur keyakinan dan 

unsur ritual perlu pembersihan dari keyakinan yang berbau mitos 

seperti masih adanya keyakinan tentang makhluk laut yang harus 



diberi sesajen, unsur ritual yang berbau mubazir perlu ditinggal. Dan 

kegiatan yang disertai do’a, zikir, dan shalawat bisa disebut sebagai 

upaya Islamisasi yang perlu diperkuat. 

 

B. Saran-saran 

     Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka penulis akan 

memberikan beberapa saran, baik untuk lembaga maupun untuk peneliti 

selanjutnya, yaitu: 

1. Upaya-upaya para lembaga adat yang diketuai oleh para toko 

cendikiawan Tanah Bumbu perlu dihargai untuk menjadikan Tradisi 

Mappanretasi sebagai unsur Budaya. 

2. Lembaga adat perlu mempertahankan dan mengembangkan budaya 

yang sudah ada dengan cara mewariskan kepada generasi muda. 

3. Perlu adanya sosialisasi keagamaan yang lebih mendalam di 

lingkungan masyarakat nelayan terkait tentang pemahaman akidah 

yang benar. Harus dikembangkan dalam upaya mendekatkan pada 

ajaran-ajaran Islam yang murni 

4. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber 

atau referensi yang berkaitan dengan Tradisi Mappanretasi agar hasil 

penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi. 

5. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam 

proses pengambilan dan pengumpulan segala sesuatunya sehingga 

penelitian dapat dilakukan dengan lebih baik. 



 


