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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setalah Peneliti membahas dan mengkaji lebih dalam peneliti ini, maka

peneliti dapat simpulkan sebagai berikut :

1. Masyarakat Desa Laiba masih mempercayai Dukun disebabkan beberapa

1). Lemahnya iman dan kurangnya pemahaman agama. 2). Kepercayaan

animisme dan dinamisme 3). Budaya masyarakat setempat.

2. Bentuk-bentuk Dukun di Desa Laiba yaitu: 1). Dukun Kafeghondo adalah

dukun yang membatu masyarakat dalam upaya penyembuhan penyakit

melalui tenaga supranatural 2). Dukun Kaghotino Isa adalah dukun yang

membantu masyarakat yang sedang menempuh pendidikan atau yang sedang

berjuang untuk masa depan pendidikanya 3). Dukun Sando adalah atau

dukun beranak seoarang yang membantu masyarakat dalam upaya

persalinan sampai pulih yang dibekali dengan mantra-mantra khusu yang

dipelajari dari pendahulu mereka.

3. Pandangan hukum Islam terhadap dukun di Desa Laiba yaitu melakukan  praktek

perdukunan tidak sesuai dengan hukum Islam karena bertentangan dengan prinsip

tauhid dan tujuan hukum Islam yaitu memelihara keturunan dikhawatirkan pada

keturunan berikutnya  jika mereka sakit mereka tidak memilih jalan medis tapi ke

Dukun.  hal ini juga bertentangan dengan memelihara agama karena jika kita sakit

ada Allah tempat meminta kesembuhan bukan dukun.
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B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti akan menyampaikan saran-

saran yang sifatnya membangun yang ingin disampaikan:

1. Kepada tokoh agama di Desa Laiba Kecamatan Parigi Kabupaten Muna agar

mengintensifkan berbagai macam pengajian dan pengkajian ke Islamaan

Agar lebih mengintensifkan berbagai macam pengajian dan pengkajian

Islam yang bersifat rutin khususnya materi tentang ke Islaman kepada

masyarakat baik di masjid musholah atau pengajian-pengajian lainnya agar

masyarakat memiliki pemahaman yang benar tentang keimanan kepada

Allah SWT.

2. Kepada masyarakat Desa Laiba Kecamatan Parigi Kabupaten Muna yang

masih percaya dan melakukan praktek perdukunan agar lebih mendalami

ilmu-ilmu agama sehinga pada nantinya memiliki pemahaman yang benar

tentang agama  khususnya tentang keimanan sehingga pada nantinya

memiliki pemahaman yang benar tentang agama islam khususnya tentang

keimanan sehingga dapat meninggalkan berbagai prilaku yang tersebut yang

jelas mencerminkan perbuatan syirik kepada Allah SWT.


