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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelup dari

seluruh rangkaian penelitian. Adapun kesimpulanya adalah sebagai berikut

mnya,maka pada bagian akhir skripsi ini diuraikan kesimpulan sebagai penutu

1. Jika manusia mampu mengamalkan yang namanya perintah tuhan yang
maha esa dengan sesempurna dari segi lahir maupun batin sebagaimana
tergambar dalam implementasi penerapan popolo hoalu dari seluruh
pandangan utamnya hakikat tujuh di kepala dan satu yang terselubung
dalam jasmani manusia yaitu hati (Qalbu) maka manusia seperti inilah
yang mampu mencapai derajat takwa sebagaimana budaya kulisusu
menyebutnya Miangkototo.

2. Tingkat ketakwaan manusia bukanlah dinilai dengan materi dan derajat
manusia bukan dinilai dengan materi pula melainkan semua tinggi
rendahnya derajat manusia dimata sang pencipta adalah bagai mana
cara mereka ,tawakkal,sabar,iklas berserah diri karna tuhan semata
inilah yang disebut dalam bahasa kulisusu Mia mongkilo laro( orang
bersih hatinya) atau orang yang bertakwa.

3. Dalam ruang lingkup hukum islam popolo hoalu adalah satu satunya
budaya penyerahan mahar yang memiliki makna lahir batin tanpa
adanya unsur paksaan,dan diskriminasi golongan atau kasta.

B. Saran- saran

1. Sebagai mana penjelasan dan uraian yang tertulis diatas bahwasanya

menurut budaya kulisusu Inai moko torio wutono maka beipontoori

kumawasano inai tumoorio kumasano maka bei toorio maanano tora

idunia te akhirati

Artinya: Barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan

mengenal tuhanya dan barang siapa yang mengenal tuhanya maka

dia akan memahami arti hidup dunia dan akhirat.
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2. Perlu kita ketahui bahwa penerapan popolo hoalu mengajarkan kita

akan prinsip hidup dan kehipan yang tergabung dalam mahar

delapan yang memiliki makna lahir dan batin sebagaimana yang

tergambar tujuh dikepala yang perlu di kendalikan dan satu dalam

jasmani jika kita mampu menempuh delapan jalur ini maka

selamatlah lahir dan batin kehidupan kita.

3. Jadi popolo hoalu ini jika di fahami secara mendalam kedalam

implementasi kehidupan bermasyarakat,dan berumah tangga maka

insya allah akan mencapai kehidupan sakinah,mawaddah

warohmah,serta damai lahir dan batin sebab popolo hoalu bukan

hanya makna lahir yang tergambar di dalamnya tapi juga makna

batin yang kental apabila kehidupan berumah tangga mampu

melaksanakan popolo hoalunya maka insya allah keturunanya pun

akan mendapat keturunan yang baik pula dalam perjalanan rumah

tangganya.


