
BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Menutup seluruh uraian dan pembahasan dalam skripsi ini, penulis 

memberikan beberapa kesimpulan dari hasil pengkajian berbagai sumber 

literatur maupun hasil wawancara terhadap responden yang telah penulis 

uraikan pada bab-bab sebelumnya, sebagai berikut: 

1. Kepercayaan takdir menurut pedagang adalah kepercayaan mereka akan 

segala sesuatu yang datang pada dirinya adalah datang dari Tuhan, dan 

mereka tak bisa mengubahnya, apa yang sudah menjadi takdir Tuhan. 

Manusia tak bisa ikut campur akan semua yang ditakdirkan. Dan mereka 

percaya sepenuhnya pada Tuhan. Dalam hal ini Islam menjadi salah satu 

tinjauan dalam melakukan segala hal yang ada dalam kehidupan 

masyarakat setiap harinya. 

2. Adapun implementasi kepercayaan pedagang tentang takdir Tuhan yang 

mereka melakukan adalah melakukan sesuatu hal yang mengandung unsur 

magic, sebagai suatu usaha untuk mendapatkan apa yang diinginkan, 

percaya yang sakral, dalam hal ini mereka yang melakukannya bukan tidak 

percaya tentang takdir Tuhan, tetapi mereka melakukannya hanya untuk 

mendapatkan suatu usaha yang lebih untuk dagangannya. Dan mereka juga 

tak dapat disalahkan dalam hal ini, karena apa yang dilakukan oleh 

masyarakat desa Ngingas ini adalah meminta nasihat agar dagangannya 
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laris pada orang yang ahli dalam agama, yang dalam hal ini, mereka tidak 

menggunakan yang jauh dari unsure agama Islam. 

B. Saran-saran 

1. Mengingat kepercayaan dan keyakinan para pedagang di Desa Ngingas 

terhadap takdir Tuhan cukup kuat, dan menggunakan hal magic hanya 

untuk melakukan agar dagangannya laris. 

2. Kepada para pedagang yang masih meyakini magic, hendaknya 

mengetahui ajaran Islam secara utuh dan kembali kepada Al-Qur’an dan 

hadits, sehingga dalam melaksanakan tradisi-tradisi tersebut tidak sampai 

bertentangan dengan ajaran Islam yang murni. 

3. Sebagai masyarakat muslim kita harus mengoreksi diri apakah yang 

dilakukan  aktivitas kehidupan kita sesuai dengan ajaran Islam atau belum, 

berangkat dari diri kita sendiri inilah maka akan tercemin kepemimpinan 

jiwa muslim. 

C. Penutup 

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena 

dengan rahmat dan hidayahnya serta inayahNya, penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini, dengan disertai dengan penuh kesadaran akan suatu 

kelemahan, kekurangan dan juga keterbatasan penulis, maka terbuktilah 

sebuah harapan. 

Untuk itu dibutuhkan adanya saran dan kritik dari semua pihak yang 

mempunyai kesempatan membaca tulisan ini guna menuju suatu perbaikan 

dan pengembangan penulis selanjutnya. 
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Penulis sangat menyadari bahwa keterbatasan yang hakiki itu datang 

dari Allah semata, jika dalam penulisan ini ada kebenaran maka semata-mata 

adalah petunjuk dari Allah, dan apabila terdapat suatu kesalahan atau 

kekurangan, maka itu disebabkan karena bagi penulis sendiri. 

Dan penulis berdo’a semiga Allah SWT. Senantiasa memberikan 

taufik serta hidayahNya, sehingga hati kita bisa menempuh jalan yang benar, 

itulah yang menumbuhkan rasa taqwa sebagai manusia kepasa Allah SWT. 

Dan akhirnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat pada 

semua yang membaca, khusunya bagi penulis sendiri. Dan semoga Allah 

SWT. Selalu memberikan petunjuk kepada kita kesuatu yang lurus, Amin ya 

Rabbal Alamin. 


