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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah penulis menguraikan skripsi ini dari bab perbab sesuai maksud dan 

tujuannya, maka sampailah pada uraiyan yang terakhir sebagai bab penutup yang 

berisi kesimpulan. 

1. Tradisi tolak bala, yang biasa dilakasanakan oleh masyarakat di Desa Biru 

pada tiga tahap dalam semusim, pertama, pada saat awal mulai menggarap 

sawah. Kedua, pada saat umur padai suda mencapai kurang lebih dua 

bulan. Ketiga, pada saat masa panen tibah. dalam hal ini masyarakat 

dihimbau pula agar mematuhi atau melaksanakan syarat-syarat 

prlaksanaan tolak bala, agar tolak bala ini dapat dilaksanakan dan 

mendapat berkah dari Allah, sesuai dengan arahan para ulama,  Pada 

dasarnya tradisi tolak bala meniti beratkan pada motivasi ingin bersatu 

dalam mencegah bala yang menimpa masyarakat khususnya para petani, 

dalam hal ini masyarakat bersama sama memohon doa kepada Allah swt 

agar bala yang menimpa masyarakat segerah diangkat oleh Allah swt. 

Pelaksanaan tradisi tersebut boleh saja asal tidak disertai dengan hal-hal 

yang menyimpang dari syariat Islam, termasuk melaksanakan hal tersebut 

dan menganggap sebagai suatu kewajiban dalam agama. 

2. Surah Yasin merupakan salah satu bacaan inti dalam pelaksanan tolak bala 

di Desa Biru. Dlalam hal ini msyarakat dianjurkan mengikuti tolak bala 

minimal 40 orang, apabila tidak mencapai 40 orang maka setiap orang 
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hendaknya membaca surah Yasin sebayak dua kali. Surah Yasin dalam 

pemahaman masyarakat Desa Biru adalah salah satu surah yang apa bila 

dibaca sebayak 40 kali maka dapat mengandung obat serta dapat 

menjauhkan bala bagi siapa yang membacanya. Masyarakat Desa Biru 

dalam pengamalan surah Yasin tidak meliahat dari makna kandungan ayat, 

akan tetapi mereka lebih fokus pada saran para ulama dan hadis Nabi, “ 

Barang siapa membaca yasin pada malam hari maka pagi harinya 

dosanya akan diampuni”.  

3. Tradisi tolak bala, yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Biru 

mengandung nilai-nilai keagamaan dan kekeluargaan yang tinggi. Karena 

anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya terjalin hubungan yang 

kerja sama yang baik, seperti memakmurkan masjid dalam hal ini 

menghidupkan shalat berjamaah, tolong-menolong, dan bantu- membantu 

sehingga hubungan silaturrahmi antara sesama masyarakat dapat pula 

terwujud sebagai mana yang disyariatkan menurut syariat Islam. 

Pelaksanaan tradisi tolak bala jika dihubungkan dengan dalil-dali al-

Qur’an dan hadis, maka hal tersebut hukum pelaksanaannya tidak 

melampaui batas kewajaran serta disertai dengan niat-niat yang baik.  

5.2 Implikasi Penelitian 

1. Penelitian ini adalah tentang bagaimana proses pelaksanaan tradisi tolak 

bala di Desa Biru Kecamatan Poleang Timur Kbupaten Bombana. Dengan 

adanya skripsi ini dapat menjadi sumbangsi bagi masyarakat yang ingin 
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mengetahui bagaimana proses pelaksanaan tradisi tolak bala yang 

dilaksanakan di Desa Biru. 

2. Penelitian ini juga menjelaskan tentang nilai-nilai Islam yang terkandung 

dalam tradisi tolak bala di Desa Biru 

3. Bagi masyarakat agar tetap menjaga, melestarikan kebudayaan dan tetap 

memperkaya khasanah kebudayaan lokal, dengan tuntunan ajaran Islam 

agar tidak adaunsur kemusyrikan serta hal-hal yang menyimpang dari 

ajaran Islam yang sesungguhnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


