BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan Nilai-nilai pendidikan dalam
budaya medulu sebagai berikut :
1. Nilai – nilai pendidikan dalam budaya medulu adalah Persatuan,
Kepedulian sosial, Budi pekerti, Empati, Solidaritas dan akhlak, dalam
kelima aspek yang telah dituliskan tersebut saling berkaitan antara
satu dan yang lainnya sehingga mempunyai pengaruh yang kuat
terhadap terwujudnya budaya medulu di Kecamatan Laonti, terutama
pada kegiatan-kegiatan sosial yang sengan dilaksanakan seperti pesta
pernikahan, pelepasan, dan lain sebagainya, oleh karena itu maka,
budaya medulu banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat suku
Tolaki di Kecamatan Laonti.
2. Upaya Menanamkan Nilai – nilai Pendidikan Budaya Medulu Dalam
Menjaga dan Melestarikan Budaya Medulu yaitu :
a.

Menjaga medulu mepokoaso (persatuan dan kesatuan) yaitu dalam
bentuk saling membantu, yang melibatkan seluruh elemen masyarakat
untuk bekerja sama, hal ini menjadi penting sebagai wujud upaya
menanamkan budaya medulu.

b.

Menjaga kerukunan antar masyarakat, yaitu menunjukkan saling
menghargai kepada yang tua dan menyayangi kepada yang muda,
saling menghargai perbedaan pendapat.
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c.

Memiliki jiwa sosial yang tinggi kepada masyarakat, yaitu punya rasa
peduli terhadap orang lain ketika ada kegiatan misalnya acara
pernikahan acara pelepasan (pepokolapasi’a), bahkan menjenguk orang
yang sakit atau kegiatan sosial lainnya.

d.

Memiliki pemahaman tentang pentingya menjaga budaya medulu, yaitu
pada saat ada kegiatan pesta nikah misalnya, sebagai masyarakat yang
memahami makna dari budaya medulu tersebut, agar selalu bersatu
dalam menyelesaikan acara tersebut sampai selesai.

e.

Saling berpikir positif dan menghilangkan ego dalam diri yaitu mampu
berpikir baik, tentang bagaimana berperilaku budaya medulu ditengahtengah

masyarakat

misalnya

ketika

acara

pernikahan

harus

menunjukkan rasa keikhlasan dalam membantu segala kegiatan yang
sedang dilaksanakan.
B. Saran
Dari penelitian ini, maka peneliti menyarankan :
Bagi masyarakat di Kecamatan Laonti : Agar selalu menjadikan budaya
medulu sebagai sarana untuk saling membantu dan bekerja sama terhadap
apa saja yang akan dikerjakan, supaya membuat budaya medulu menjadi
hal yang penting dengan menerapkan nilai – nilai pendidikan dan menjaga
dan melestarikannya, sehingga akan menciptakan suasana yang membuat
masyarakat di Kecamatan Laonti, menjadi cinta terhadap budaya medulu,
yang pada akhirnya semua kegiatan masyarakat akan dikerjakan secara
bersama – sama dan gotong royong.

