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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melaksanakan penelitian mengenai “Wisata Religi 

Dalam Masyarakat Islam Patani Thailand Selatan (Studi kasus 

Tradisi maulid Nabi Di Masjid Nurul Insan Sabarang Talubuk)” 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Dalam melestarikan tradisi acara Maulid Nabi di Masjid Nurul 

Insan Sabarang Talubuk, biasanya masyarakat menjaganya 

dengan adat istiadat setempat dengan cara dalam susunan 

acara ada beberapa tradisi masyarakat Islam Patani yang ikut 

dilaksanakan dengan tujuan acara ini tidaklah monoton acara 

keagamaan saja kemudian agar acara ini tetap rutin 

dilaksanakan setiap tahunnya adapun adat istiadatnya seperti 

halnya silaturahim antar masyarakat Islam di Patani karena 

acara ini menjadi ajang pertemuan antar umat muslim di 

Patani, tempat silaturahim antar ulama, tokoh masyarakat, dan 

masyarakat kemudian dilanjutkan memakan makanan khas 

masyarakat Islam Patani yaitu nasi kerabu bersama-sama demi 

tetap tegaknya persatuan Islam Patani. 

2. Pengelolaan acara Maulid Nabi di Masjid Nurul Insan 

Sabarang Talubuk telah berdasar atas unsur manajemen yang 

baik, itu terlihat dari tahap pelaksanaannya yang sesuai 

dengan fungsi manajemen, di antaranya yaitu tahap 
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perencanaan : Takmir membuat susunan kepanitiaan acara 

Maulid Nabi terlebih dahulu untuk membuat perencanaan 

tentang konsep acara Maulid Nabi di Masjid Sabarang 

Talubuk, setelah tahap perencanaan barulah tahap pelaksanaan 

dimulai yang terbukti dengan pelaksanaan acara Maulid Nabi, 

kemudian kontroling yang dilakukan oleh ketua panitia acara 

terhadap setiap anggota pelaksana acara, serta evaluasi yang 

diadakan panitia setelah selesai acara Maulid Nabi di Masjid 

Nurul Insan Sabarang Talubuk, semua fungsi dari manajemen 

yang baik sehingga acara ini tidak saja berjalan dengan lancar 

melainkan juga berkembang. 

 

B. Saran 

Berdasarkan temuan penelitian saya maka saran-saran 

adalah sebagai berikut: 

1. Susunan kepanitiaan rata-rata adalah orang tua, seharusnya 

dalam kepanitiaan pun juga dilibatkan para remaja sebagai 

langkah regenari karena acara ini diharapkan akan terus 

dilaksanakan. 

2. Untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan efektifitas 

acara ini diharapkan kegiatan yang dilakukan dengan bekerja 

sama dengan masjid-masjid yang lain serta lembaga-lembaga 

terkait. 
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3. Untuk acara yang tidak monoton diharapkan ada perubahan 

dan pengembangan acara di setiap tahunnya melalui masukan 

dari masyarakat 

4. Adanya perubahan manajemen masjid yang biasa menjadi 

manajemen masjid yang modern dan transparan agar 

mendapatkan kepercayaan yang banyak dari masyarakat 

maupun instansi-instansi terkait. 

5. Diharapkan manajemen yang baik tidak hanya di praktekan 

pada saat acar ini saja melainkan di dalam organisasi takmir 

masjid serta program-program yang lain, karena apabila dalam 

manajemen masjid modern dapat di terapkan maka tidak 

mustahil masjid dan program-program yang ada akan menjadi 

berkembang pesat. 

6. Semua pihak harus mendorong masyarakat tentang pentingnya 

acara ini bagi kemajuan dakwah dan sosial di Sabarang 

Talubuk agar partisipasi dari masyarakat semakin meningkat 

disetiap tahunnya. 

 

C. Penutup 

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya, peneneliti 

dapat menyelesaikan seluruh rangkaian aktivitas dalam rangka 

penyusunan penelitian ini. Dengan segala kerendahan hati, 

peneliti menyadari sepenuhnya, bahwa penelitian ini masih jauh 

dari kesempurnaan, yaitu masih terdapat kelemahan dan 

kekurangan, baik menyangkut isi maupun bahasa tulisannya. 
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Oleh karenanya segala saran, arahan dan kritik yang 

membangun dari berbagai pihak sangat peneliti harapkan. 

Akhirnya peneliti hanya berharap mudah-mudahan penelitian 

yang sederhana dan jauh dari sempurna ini dapat bermanfaat bagi 

peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya serta dapat 

dijadikan pelajaran dan perbandingan.Semoga mendapat ridha 

dari Allah SWT. Amin ya rabbal‘alamin. 


