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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Tulisan yang disajikan dalam penelitian ini merupakan naskah kabanti ajonga 

inda malusa yang dikarang oleh Haji Abdul Ganiu (Kenepulu Bula) pada abad 

ke-19, yaitu pada tahun 1823. Naskah ini berbentuk puisi (kabanti) dengan 

ukuran 23x17 cm, 38 baris, dan 139 halaman. Bahasa yang digunakan adalah 

bahasa Wolio. Sementara itu, aksara yang digunakan adalah aksara Arab-Melayu 

modifikasi Wolio. Naskah ini merupakan naskah salinan yang dikerjakan oleh 

Abdul Mulku Zahari (Alm) mulai pada tanggal 4 Maret 1958, pukul 20:00 dan 

selesai pada tanggal 17-18 Maret 1958 tepatnya pada malam selasa. Naskah asli 

disimpan oleh Al-Mujazi Mulku Zahari yang merupakan anak dari Abdul Mulku 

Zahari (Alm) dengan koleksi 217/W/20. Naskah aslinya sudah benar-benar 

lapuk, sehingga naskah tersebut di simpan dalam peti yang di dalamnya terdapat 

banyak tumpukan-tumpukan dokumen dan naskah-naskah kuno karya 

masyarakat Buton terdahulu. 

2. Disebut Ajonga inda malusa karena bila dipakai, semakin lama semakin baru dan 

semakin bercahaya bahkan semakin bersinar. Kenyataan selama ini, banyak jenis 

pakaian yang dipakai oleh kalangan penguasa termasuk emas dan berbagai jenis 

permata lainnya, namun apabila memakainya semakin lama semakin luntur 

bahkan berbeda dengan keadaan awalnya. Adapun pembacaan naskah kabanti 

ajonga inda malusa dapat dilakukan kapan saja, baik itu dalam kegiatan-kegiatan 
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tertentu atau dalam kegiatan keseharian. Cara membacanya memiliki pakem atau 

aturan tersendiri yaitu dengan cara dilagukan. Tradisi Kabanti Ajonga Inda 

Malusa merupakan tradisi yang pada zaman sekarang hampir tidak dikenal lagi 

oleh masyarakat Buton. Hal ini dikarenakan kurangnya minat masyarakat 

setempat dalam melestarikan budaya tersebut. 

3. Nilai-nilai yang terdapat dalam Kabanti Ajonga Inda Malusa sangat relevan 

dengan pendidikan karakter yakni menanamkan nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai 

yang ada dalam Kabanti Ajonga Inda Malusa dapat diimplementasikan dalam 

pendidikan karakter, karena semua nilai-nilai luhur yang dianalisis mengandung 

nilai-nilai karakter yang dalam cakupannya yaitu; nilai religius, jujur, disiplin, 

kerja keras, tanggung jawab, cinta tanah air, semangat kebangsaan, kreatif, 

mandiri, demokratis, cinta damai, bersahabat/komunikatif dan peduli sosial. 

B. Saran 

1. Diharapkan kepada masyarakat Buton untuk menghidupkan kembali kegiatan 

pembacaan naskah kabanti ajonga inda malusa dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Kepada guru-guru di sekolah, terkhusus yang mengajar mata pelajaran muatan 

lokal, diharapkan selain mengajarkan bahawa Wolio kepada anak didik, dapat 

pula mengajarkan kabanti ajonga inda malusa kepada anak didik disekolah. 

3. Kepada pemerintahan daerah, diharapkan ketika ada kegiatan-kegitan festival, 

lomba, ataupun kegitan-kegiatan lainnya, diharapkan kabanti ajonga inda 

malusa diikut sertakan dalam kegiatan tersebut. 

4. Kepada remaja agar meningkatkan budaya membacanya dalam kehidupan 

sehari-hari. 
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