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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diterangkan sebelumnya mengenai 

nilai-nilai pendidikan Islam  pada tradisi membaca manaqib Syekh Samman Al-

Madani di Desa Anjir Muara Kota Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito 

Kuala, maka penulis mengambil simpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan tradisi membaca manaqib Syekh Samman Al-Madani di Desa 

Anjir Muara Kota Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala 

Pelaksanaan tradisi membaca manaqib Syekh Samman Al-Madani ini 

biasanya dilaksanakan kapan saja, namun kebanyakan dilaksanakan pada bulan 

dzulhijah bertepatan dengan haul Syekh Samman Al-MAdani. Untuk waktu 

pelaksanaanya biasanya dilaksanakan setelah zuhur yang bertempat di rumah 

warga, masjid atau langgar yang dipimpin oleh guru Muhammad Hatta dengan 

kitab pegangan yaitu “Manaqib Waliyullah Ta’ala Syekh Sayyidina Muhammad 

bin Abdul Karim Al-Qodir Al-Hasani Al-Samman Al-Madani”. Untuk proses 

pelaksanaannya diawali dengan kegiatan pembuka yaitu bertawasul, membaca 

surah yasin dan membaca sholawat kamilah; kegiatan inti yaitu pembacaan 

manaqib Syekh Samman Al-Madani; dan kegiatan penutup yaitu membaca tahlil 

dan do’a.  



100 

 

 
 

2. Nilai sejarah yang terdapat pada tradisi membaca manaqib Syekh Samman 

Al-Madani di Desa Anjir Muara Kota Kecamatan Anjir Muara Kabupaten 

Barito Kuala, yaitu: 

Mengajarkan kita untuk mneladani sikap kasih sayang, pemurah dan 

tawadhu yang dimiliki oleh Syekh Samman Al-Madani, mengajarkan untuk selalu 

bersyukur, berprasangka baik kepada Allah dan kepada sesama makhluk, 

mengajarkan untuk selalu bersedekah, menghormati dan memuliakan orang lain, 

serta  menjalin persaudaraan (ukhuwah) antar umat muslim. 

3. Nilai sosial yang terdapat pada tradisi membaca manaqib Syekh Samman 

Al-Madani di Desa Anjir Muara Kota Kecamatan Anjir Muara Kabupaten 

Barito Kuala, yaitu: 

Tolong menolong, gotong royong, toleransi, mengucapkan salam dan 

berterima kasih. 

B. Rekomendasi 

Dari hasil analisis dan simpulan, peneliti memberikan beberapa 

rekomendasi sebagai berikut: 

1. Kepada yang melaksanakan tradisi membaca manaqib Syekh Samman Al-

Madani agar selalu istiqomah melaksanakannya dan terus mempertahankan 

serta menjaga tradisi ini agar tidak terkikis oleh kemajuan zaman. 

2. Kepada jemaah manaqib agar lebih khusyu’ lagi mendengarkan pembacaan 

manaqib Syekh Samman Al-Madani dan teruslah istiqomah meneladani 

sikap yang dimiliki oleh Syekh Samman Al-Madani. 
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3. Kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam karomah Syekh Samman 

Al-Madani tapi lebih kepada keistimewaan Syekh Samman Al-Madani 

seperti sifat-sifat yang dimiliki Syekh Samman Al-Madani.
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