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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai  Analisis  Tradisi  Tolak  Bala 

masyarakat  Kecamatan Talaga Raya  Kabupaten  Buton Tengah, melalui  Metode 

Penelitian Kualitatif, maka dapat disimpulan sebagai berikut:  

1.  Proses pelaksanan ritual tolak bala pasca kematian suami atau istri di 

Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah Berlaku pada pasangan 

suami–istri yang telah ditinggal mati. Pelaksanaan  dilakukan dengan dua proses 

pertama ialah kaombo (pingitan) pengurungan dalam rumah selama 7 hari 

kepada pihak yang ditinggalkan baik istri maupun suami, kemudian yang kedua 

yaitu proses inti dimana hal ini dilakukan dipantai atau dilaut. Sedangkan bentuk 

ritual tolak bala masyarakat talaga raya terlibih dahulu bagi keluarga yang 

ditinggal mati oleh istri atau suami memakai sanatan kelapa adapun nialai 

filosofisnya adalah adalah menghargai mendiang suami atau istri yang telah 

wafat dan menjanga pandangan terhadap yang lainy ang bukan mahramnya dan 

juga merupakan pensucian diri dari penyakit yang menimpah sistri atau suami 

yang telah wafat. 

2. Tinjauan hukum islam terhadap tolak bala pasca kematian, yaitu kepercanyaan 

penyakit kembali menimpa keluarga dan musibah akan menimpah tidak sesuai 

dengan sayariat islam Ritual tolak bala pasca kematian suami atau istri dalam 

syariat islam bala di katakan sebangai ujian dan  cobaan  hidup  merupakan 

Sunnatullah,  hukum  Allah  yang bersifat pasti dan tetap. Tolak  bala kematian
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3. yang merupakan pensucian penyakit atau menjauhkan hal-hal yang buruk bentuk 

pensucian keluarga dari penyakit yang menimpah almarhum Oleh  karena  itu,  

senantiasa  bersabar dan bersyukur atas  segala  ujian  dan cobaan, niscaya akan 

menjadi hamba-hamba yang dicintai Allah. Tradisi tolak bala kematian termasuk 

kedalam  al-‘urf al-khas, yakni kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan 

didaerah tertentu, hal  ini  tolak bala kematian merupakan tradisi khusus bagi 

masyarakat pada semua kalangan masyarakat talaga raya, dari segi 

keabsahannya dari pandangan  syara’, tradisi termasuk kedalam al-‘urf al-sahih, 

yakni kebiasaan yang berlaku  dimasyarakat yang tidak bertentangan dengan 

nas, tidak menghilangkan kemaslahatan  mereka dan tidak pula membawa 

mudharat pada mereka. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, penting untuk disampaikan beberapa saran demi 

terciptanya kebudayaan yang selaras dengan keagamaan.  

1. Penulis menyarankan, agar menganggap perbedaan  persepsi terhadap Tradisi 

Tolak Bala bukanlah suatu masalah yang dapat menimbulkan konflik, tetapi 

anggaplah itu sebagai perbedaan pandangan  yang dapat memicu persatuan 

dalam  hidup  bermasyarakat  dengan  cara  perbedaan  yang  ada  direspon 

dengan  kepala  dingin  sehingga  mampu  melahirkan  solusi  yang  paling efektif  

dalam  melaksanakan  Tradisi  Tolak  Bala.  Kemudian  hati-hatilah dalam  

mempersepsi  tradisi  Tolak  Bala  karena  jika  salah  persepsi  akan 

menimbulkan  suatu  permasalahan  yang  dapat  merusak  Aqidah  yaitu 



 

 
 

terjerumus  kepada  kesesatan.  Yang  perlu  disosialisasikan  kepada  generasi 

muda Tradisi Tolak Bala itu merupakan bagian dari  Adat. 

2. Berkenaan dengan era globalisasi yang penuh dengan kemajuan diberbagai 

bidang, termasuk kemajuan dibidang budaya yang sering terjadi pergeseran 

sewaktu-waktu, karena Tradisi Tolak Bala  sebagai suatu nilai kearifan lokal 

yang sudah menjadi Adat Istiadat patut dipelihara, dan menjunjung tinggi nilai-

nilai filosofinya. Untuk menjaga dari arus perkembangan zaman, maka dalam  

mensosialisasikan  Tradisi  Tolak  Bala  dengan  ilmiah  kepada  para generasi 

muda agar para generasi muda tidak salah persepsi.  

3. Pemerintah  khususnya  tokoh  agama  perlu  melakukan  sosialisasi  tentang 

tradisi  Tolak   Bala  yang  selama  ini  terus  berkembang  dalam  masyarakat. 

Masyarakat  harus  lebih  selektif  dalam  mengikuti  Tradisi  yang  harus 

diselaraskan. 
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