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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Tinanggea Kecamatan 

Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kebiasaan Masyarakat Mendatangi Mandula-Mandula Sebagai Pelepas Hajat 

Di Kelurahan Tinanggea Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan 

yang dilatarbelakangi oleh tujuan-tujuan tertentu, seperti berdoa untuk 

keselamatan, pemenuhan nazar masuk ke dalam perbuatan yang dilarang oleh 

ajaran Islam, maka tujuan mendatangi mandula-mandula semacam ini sudah 

mendekatkan terhadap perbuatan kemusyrikan. 

2. Tinjauan hukum Islam terhadap Kebiasaan Masyarakat Mendatangi Mandula-

Mandula Sebagai Pelepas Hajat Di Kelurahan Tinanggea Kecamatan 

Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan ada yang dikategorikan sebagai „urf 

sahih dan „urf fasid. Prosesi yang tergolong urf sahih yaitu prosesi makan-

makan karena prosesi tersebut dapat diterima dan tidak bertentangan dengan 

hukum syara‟. Sedangkan yang tergolong „urf fasid prosesi baca doa dan 

prosesi pelepasan ayam, mengambil air, dan mandi-mandi dimandula-

mandula karena di dalam prosesi tersebut mengandung ungsur syirik yang 

bertentangan dengan hukum syara‟. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas maka peneliti 

dapat memberikan masukan atau saran kepada: 

1. Bagi Kepala Desa, sebagai pemimpin masyarakan hendaknya memberikan 

arahan kepada masyarakat di Kelurahan Tinanggea Kecamatan Tinanggea 

Kabupaten Konawe Selatan untuk tidak pergi kemandula-mandula. 

2. Bagi imam yang memimpin prosesi di mandula-mandula, hendaknya 

mengkaji dan menelaah kembali bahwa perbuatan tersebut mengarah pada 

perbuatan kemusrikan. 

3. Bagi masyarakat, hendaknya menghilangkan kebiasaan pergi kemandula-

mandula. Karena kebiasaan Mendatangi Mandula-Mandula Sebagai Pelepas 

Hajat hampir keseluruhannya masuk dalam kategori„urf fasid yang tidak 

diterima dengan hukum syara‟. 

4. Hendaknya skripsi ini dapat dijadikan pedoman atau acuan dalam hal 

Kebiasaan Masyarakat Mendatangi Mandula-Mandula Sebagai Pelepas Hajat 

agar masyarakat paham bahwa kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan yang 

mendekatkan terhadap perbuatan kemusyrikan. 

5. Bagi pembaca yang ingin melakukan penelitian terkait dengan Kebiasaan 

Masyarakat Mendatangi Mandula-Mandula Sebagai Pelepas Hajat agar dapat 

menjadikan skripsi ini sebagai reverensi dalam penelitiannya dan kajian yang 

lebih luas. 

 


