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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

Setelah penyusun menjabarkan dan menganalisis skripsi ini, maka penyusun 

dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Proses pelaksanaan adat ritual lulongganda dilaksanakan di lapangan 

sepak bola, yang biasanya dilaksanakan pada Bulan September yang 

dalam penentuan harinya harus akurat karena di malam ketiga itu harus 

jatuh pada malam bulan purnama, kegiatan ritual ini dilaksanakan selama 

empat hari tiga malam yang mana pembukaannya itu dilaksanakan pada 

sore hari pukul 16:00 Wita, setela melakukan pembukaan dengan ritual 

memohon izin kepada yang Maha Kuasa langsung dilanjutkan dengan 

lulongganda pada malamnya, kegiatan lulo ini dilaksanakan selama tiga 

malam. Puncak kegiatan ritual lulongganda ini pada hari ke empat akan 

dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu, ritual mombaka okanda, ritual 

mosehe ndiolu, sebagai rangkaian ritual adat yang tidak bisa ditinggalkan 

dan dilanjutkan dengan kegiatan seni dan olahraga tradisional. 

 2. Pelaksanaan adat ritual lulongganda dibagi menjadi dua macam, 

pelaksanaan yang diperbolehkan dalam Hukum Islam yaitu: yang 

pertama, Upaya melestarikan adat ritual lulongganda, melestarikan 

peninggalan adat dari nenek moyang merupakan sesuatu kegiatan yang 
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sangat baik asalkan adat itu tidak bertentangan dengan syariat. Yang ke 

dua, terdapat pada  Jenis-jenis lulongganda yang mana ketika kita 

memahami maksud dan tujuannya yang terdapat pada jenis-jenis 

lulongganda maka Insyaallah kita akan memperoleh hasil panen yang 

baik karena salah satu dari jenis lulongganda itu kita diperintahkan untuk 

menjaga padi dalam artian ketika kita menjaga padi maka kita akan selalu 

hidup berkecukupan karena kita diajarkan untuk menghargai padi. Yang 

ke tiga, upaya melestarikan Kesenian dan Olahraga tradisional, yang 

mana dalam kegiatan ini dapat menghibur para tamu undangan dan 

memiliki ke unikan karena persembahannya serba Tradisional. Proses 

pelaksanaan yang tidak sesuai dengan Hukum Islam yaitu: yang pertama, 

harapan masyarakat terhadap pelaksanaan ritual lulongganda yang mana 

mereka mempercayai bahwa yang memberikan panen yang baik itu 

berkat sanggoleombae. Yang ke dua, Kegiatan mombaka okanda adala 

kegiatan memberikan makan terhadap gendang berupa sesajen. Yang ke 

tiga, kegiatan mosehe ndiolu atau kegitan ritual korban telur 

hubungannya kegiatan mosehe ndiolu dan lulongganda adalah 

menyampaikan hajat atau do’a selamatan telah memperoleh hasil panen 

yang baik, kiranya kesalahan-kesalahan yang terjadi pada diri manusia 

dapat diampuni oleh Ombu/Tuhan. Dan masyarakat Desa Benua sangat 

mempercayai yang memberikan hasil panen tahun lalu dan yang akan 

datang itu berhasil karena berkat sanggoleo mbae (dewi padi). 

5.2 Limitasi Penelitian 
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Ada beberapa hal yang mungkin tidak kami temukan dalam penelitian ini, 

atau menjadi sebuah kelemahan dari penulis diantaranya adalah: 

1. Penulis mungkin masih belum bisa menggali dampak pelaksanaan Adat 

Rutal Lulongganda pada masyarakat lebih dalam, dan juga penulis hanya 

bisa menganalisa hasil dari penelitian ini dengan cara menganalisis 

jawaban dari para Narasumber berdasarkan Hukum Islam. 

2. Ada beberapa faktor penghambat  yang menjadi kelemahan dari 

penelitian ini, yakni tindakan persuasif yang masi kurang untuk 

mendapatkan data yang lebih banyak terkait dengan pelaksanaan Adat 

Ritual Lulongganda pada masyarakat Desa Benua.  

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, penulis mengemukakan beberapa 

saran yakni: 

1. mencegah beberapa pelaksanaan yang menjadi rangkaian pelaksanaan 

adat ritual lulongganda yang   dilakukan oleh masyarakat secara turun-

temurun  yang tidak pernah dilalaikan, ini merupakan sebuah usaha yang 

cukup sulit untuk mencegah masyarakat agar tidak lagi melaksanakan 

perbuatan tercelah tersebut. Maka dari itu hal paling utama yang harus 

kami lakukan agar kegiatan tercela ini bisa   teratasi dengan cara 

memberikan pengetahuan Islam kepada setiap masyarakat dengan cara 

memberikan dakwah kepada mereka secara perlahan-lahan. 

2. penulis tidak akan menghentikan kegiatan ritual lulongganda ini  secara 

seluruhnya melainkan memilah dan memilih mana yang harus 
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dihilangkan dan mana yang harus tetap dipertahankan, karena setelah 

kami turun dilapangan kegiatan ini memiliki dampak positif dan dampak 

negatif dalam pelaksanaannya. Dampak negatif inilah yang akan kita 

hilangkan dan menggantinya dengan pelaksanaan yang positif agar sesuai 

dengan ajaran Hukum Islam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


