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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah membahas dan menguraikan keseluruhannya skripsi ini, maka 

penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pemahaman masyarakat desa Tetesingi terhadap budaya ma’dupa. 

Pemahaman masyarakat desa Tetesingi terhadap budaya ma’dupa, 

masyarakat masi memepercayai ma’dupa sebagai simbol kebudayaan 

dari turun-temurun nenek moyang zaman dahulu dan dipertahankan 

sampai sekarang. Masyarakat desa Tetesingi mempercayai bahwa asap 

dari ma’dupa dapat menyampaikan do’a kepada Nabi atau 

menyampaikan do’a kepada nama yang di niatkan. Namun masyarakat 

desa Tetesingi beranggapan bahwa melakukan ma’dupa tergantung dari 

keyakinan mereka masing-masing. 

2. Bagai mana bentuk dupa di  Masyarakat Tetesingi. 

Bentuk-bentuk  dupa  yang terdapat dan di jumpai di masyarakat desa 

Tetesingi itu antara lain sebagai berikut:  

a. Kemenyan bakar yang berbentuk batu kristal berwarna merah 

kecoklat-coklatan. Kemenyan bakar ini sudah susah di temukan di 

Desa Tetesingi apa bila dalam proses ma’dupa. 

b. Kemenyan bakar  seperti lidi yang dinamakan gayu gaharu yang biasa 

digunakan oleh umat Hindu, akan tetapi masyarakat desa Tetesingi 
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memepercayai kemenyan yang berbentuk seperti lidi ini dapat 

gunakan untuk Ma’dupa. 

Penjelasan bentuk-bentuk   dupa di atas apabila tidak ada kemenyan 

di antara keduanya, maka bisa menggunakan gula, garam, beras dan gula 

merah. 

3. Prespektif Hukum Islam terhadap budaya ma,dupa dari pelaksanaan 

ma’dupa itu sendiri menurut Islam adalah  Bid’ah. Tapi jika sudah masuk 

ke dalam adat maka hukumnya adalah wajib. Karena ada kaedah dalam 

hukum Islam. Hukum itu berputar sesuai kondisi. Pada zaman rasullulah 

yaitu untuk mengharumkan ruangan dan bait Allah tidak memiliki tujuan 

selain dari wangi-wangian. 

B. Saran 

1. Kepada masyarakat Desa Tetesingi Kec. Mowila, Kab. Konawe Selatan 

seharus memahami secara mendalam tentang budaya  dupa  dalam hukum 

Islam, khususnya tentang ma’dupa sehingga dampak dampak yang 

menyalahi hukum Islam tidak terjadi.  

2. Adanya kesadaran bersama diantara tokoh agama,toko adat,serta toko 

masyarakat setempat agar mampu memberikan pemahaman kepada 

berbagai suku yang berada di desa tetesingi yang masih melakukan 

ma’dupa terhadap adat yang berlaku sampai sekarang. 

3. Bagi masyarakat Desa Tetesingi Kec. Mowila, Kab. Konawe Selatan 

dapat metapkan sesuatu sesuai dengan hukum Islam, agar masyarakat 

tidak hanya mengenal adat, tetapi juga mengetahui bahwa hukum Islam 
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itu adalah aturan setiap langkah manusia baik yang bersangkut paut 

dengan dunia maupun akhirat, karnah pemahan adat memiliki keuntungan 

dunia dan kebahagian dalam kehidupan sehari-hari, akan tetepi  hukum 

Islam mengajarkan keberuntungan secara timbal balik. Kegiatan ma’dupa 

dikalangan masyarakat desa Tetesingi tidak bisa dilestarikan akan tetapi 

budaya dan tradisi itu sendiri bisa dilestrikan. 

 

 

 


