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BAB V 
PENUTUP 

5.1.  Kesimpulan 

Dalam bab ini, penulis memberikan kesimpulan yang berkaitan dengan 

permasalahan yang telah penulis teliti. Kesimpulan diperoleh dari hasil analisis 

dan penafsiran data yang telah ada. Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tradisi tuturangiana andala  adalah suatu tradisi yang dilakukan oleh 

kelompok masyarakat suku Buton yang bertempat di Pulau Makasar, Kota 

Baubau, Sulawesi Tenggara dan berada dalam wilayah Kesultanan Buton. 

Dalam proses pelaksanaannya diawali dengan melakukan:  1) Tuturangiana 

Tanah  (sedekah terhadap tanah), kegiatan ini dilakukan pada malam hari 

oleh beberapa tokoh adat, tahap ke 2) Penyambutan tamu undangan, ketika 

penyambutan tamu undangan maka akan ditampilkan tari mangaru  yaitu 

tarian peperengan yang biasanya ditampilkan pada kegiatan besar, tahap ke 

3) Batata  (Pembacaan niat/doa) yang dilakukan oleh ketua adat dengan 

menghadap ke empat buah sesajen yang akan dilarungkan kelautan, 

selanjutnya tahap ke 4) Penyembelihan hewan qurban, penyembelihan 

dilakukan langsung oleh ketua adat dengan dibantu oleh beberapa tokoh 

adat, tahap ke 5) Kande-kandea  (makan-makan) dilakukan bersama-sama 

dengan mencicipi dan menikmati seluruh makanan yang telah disediakan 

dalam talang dengan jumlah banyak yaitu sebanyak 40 buah talang dengan 

berbagai jenis makanan, selanjutnya tahap akhir ke 6) dari proses 
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pelaksanaan tradisi  tuturangiana andala  yaitu Pelarungan sesajen yang 

dilakukan dengan melarungkan empat buah sesajen yang telah disediakan 

dan dilarungkan pada empat titik yang telah ditetapkan, masyarakat 

khususnya di wilayah Kesultanan Buton meyakini bahwa lokasi yang 

menjadi pelarungan sesajen adalah tempat yang dianggap keramat dan 

berpenghuni oleh makhluk-makhluk Allah yang tak kasat mata hingga saat 

ini. 

2. Tradisi yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat pada dasarnya 

memiliki sumber dan nilai tersendiri dan diyakini oleh para pelaku kegiatan. 

Pelaksanaan suatu tradisi pada dasarnya ada yang menyimpan tetapi ada 

juga yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Seperti pada 

tradisi tuturangiana andala dimana dasar hukum pelaksanaannya jelas dan 

memiliki nilai-nilai pendidikan Islam di dalamnya diantaranya yaitu a) Nilai 

Keimanan dimana iman yang bersemayam dalam diri manusia merupakan 

salah  satu nikmat dari  Allah SWT  yang paling berharga bagi hidup 

manusia, setelahnya nikmat hidup. keimanan menuntut adanya amal dan 

amal merupakan konsekuensi mutlak dari sebuah keimanan. Sebaliknya, 

amal menuntut adanya iman, karena amal perbuatan tanpa dilandasi 

keimanan kepada Allah adalah sia-sia belaka (tidak berguna), b) Nilai 

Syukur adalah pengakuan terhadap nikmat Allah yang telah diberikan-Nya 

yang dibuktikan dengan ketundukan kepada-Nya, c) Sedekah merupakan 

salah satu amalan yang sangat ringan untuk dilakukan tetapi besar pahala 

yang akan didapatkan, d) Silaturahmi merupakan salah satu amalan umat 
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muslim yang dilakukan untuk menyambung dan menjaga tali persaudaraan 

antar sesama, e) Nilai Gotong Royong merupakan salah satu satu bagian dari 

etika sosial dan budaya yang bertolak dari rasa kemanusiaan. 

5.2.  Saran  

Setelah melakukan penelitian, ada beberapa hal yang menurut penulis 

perlu ditingkatkan dan ditindaklanjuti. Penulis banyak mendapatkan hal baru dan 

bermanfaat untuk bahan pembelajaran dan untuk penelitian selanjutnya. Hal 

tersebut terangkum dalam  saran-saran sebagai berikut: 

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menanbah wawasan kita 

sebagai mahasiswa untuk lebih mengenal tradisi yang ada di Indonesia 

terlebih lagi di wilayah sendiri. 

2. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran maupun 

dijadikan sebagai salah satu bahan refenrensi ketika melakukan penelitian 

yang serupa. 

3. Dalam penelitian ini tentu masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena 

itu peneliti sangat mengharapkan adanya saran maupun masukan dari para 

pembaca untuk kemajuan penelitian ini agar lebih baik lagi 

 

 

 

 

 


