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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisis mengenai nilai-nilai 

spiritualitas pada Peziarah Makam Datu Pamulutan di Pulau Datu Desa Tanjung 

Dewa, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Mengunjungi makam Datu Pamulutan dengan niat dapat berdo‟a atau 

mendo‟akan agar dirinya dan ahli kubur yang diziarahi dapat 

diampuni oleh Allah SWT. 

a. Mengharap ridho Allah SWT, agar dari kegiatan ziarah ini 

memperoleh pahala kebaikan.  

b. Mengingatkan kepada kematian, Mengingatkan kepada manusia akan 

arti kehidupan terhadap alam akhirat, karena setelah alam dunia ini 

masih ada alam lain, yaitu alam barzah.  

b. Berwasilah kepada Datu Pamulutan dengan harapan dikabulkan do‟a 

oleh Allah SWT.  

c. Mencari berkah, mendapat banyak limpahan berkah yang membuat 

hidup mereka lebih mudah.  

d. Mengambil pelajaran dari sejarah Datu Pamulutan.  

c. Dapat mempererat tali silaturrahmi antar pengunjung makam Datu 

Pamulutan, sehingga terjalinnya ukhuwah Islamiyah. 
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B. Saran-Saran  

Beberapa saran yang dapat penulis kemukakan disini adalah sebagai 

berikut:  

1. Kepada para peziarah yang datang ke makam Datu Pamulutan hendaknya 

menjaga kemurnian akidah Islam karena pelaksanaan ziarah sangat rentan 

terhadap penyimpangan ajaran Islam. 

2. Kepada para peziarah hendaknya dalam melaksanakan ziarah kubur harus 

sesuai dengan tata cara yang telah dtentukan oleh syari‟at Islam. 

3. Kepada para ulama atau tokoh agama dan juru kunci hendaknya memberi 

pemahaman yang menjelaskan pengertian maksud tujuan ziarah kubur 

yang sebenarnya kepada para peziarah.  

4. Hendaknya masyarakat bisa mengambil nilai-nilai positif dari berziarah 

tersebut.  

Penulis menganggap penting penelitian ini karena dengan mengetahui dan 

memahami diri sendiri kita mampu menghasilkan nilai positif dalam 

mengembangkan potensi dan fitrah yang kita miliki, sehingga arti kebahagiaan 

hidup di dunia dan akhirat dapat kita capai secara optimal. 

 

C. Penutup  

Puji syukur atas limpahan rahmat dan hidayah dari Allah SWT.  Skripsi 

dapat terselesaikan dengan judul “Nilai-nilai Spiritualitas pada peziarah makam 

Datu Pamulutan di Pulau Datu Desa Tanjung Dewa”. Menyadari sepenuhnya 

bahwa dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini masih banyak kekurangan, 

baik dari segi bahasa, penulisan, penyajian, sistematika, maupun analisisnya. 
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Akhir kata, dengan do‟a mudah-mudahan skripsi ini membawa manfaat bagi 

pembaca dan diri peneliti. Selain itu, peneliti manusia yang tidak luput dari 

kesalahan dan kekurangan, dengan itu mengharapkan kritik yang bersifat 

membangun, sehingga dapat menambah kepustakaan dan digunakan sebagai 

bahan penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




