
BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dari hasil dan pembahasan di atas yang telah di peroleh dari lokasi 

penelitian, maka dapat di simpulkan bahwa : Fenomena Kuburan di Pekarangan Rumah yang 

ada di desa Patoameme Kecamatan Botumito Kabupaten Boalemo ialah : 

 Harga jual tanah yang menurun karena adanya kuburan di pekarangan rumah, 

sehingga pembeli memberikan harga yang sangat murah terhadap pemilik lahan atau 

tanah tersebut. 

 Masyarakat memakamkan keluarga atau kerabatnya di pekarangan rumah sebagai 

tanda menghargai atau menghormati mereka yang tiada walaupun hanya dengan 

berupa kenangan dengan wujud bentuk sebuah makam atau kuburan. 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan diatas maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut : 

 Untuk warga Desa Patoameme agar dapat memanfaatkan lahan dengan baik, karena 

lahan memegang peran penting dalam menentukan nilai lahan karena nilai lahan akan 

tinggi apabila penggunaan lahan yang ada disekitarnya bersifat menguntungkan. 

 Bagi masyarakat yang akan membeli tanah dan bangunan, sebelum melakukan 

transaksi jual beli, lebih baik untuk melihat lokasi tanahnya secara langsung, hal ini 

bertujuan untuk mengetahui bahwa tanah yang akan dibeli sesuai dengan 

kebutuhannya, dan mengecek tanda bukti kepemilikan yaitu sertifikat hak atas tanah. 
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