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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas tentang Tradisi 

Tori’ou dalam Kepercayaan Keluarga Suku Tolaki Perspektif ‘Urf ( Studi di Desa 

Amosilu Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe ), penulis dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tradisi Tori’ou dalam kepercayaan keluarga suku  tolaki di Desa Amosilu 

telah dilakukan turun temurun dari nenek moyang hingga suatu masyarakat 

di daerah tersebut, masyarakat tersebut melakukan tradisi ini sebagai bentuk 

kasih sayang terhadap jenazah sebelum dikebumikan, faktor yang 

menjadikan masyarakat didaerah tersebut masih melakukan tradisi ini 

adalah karena tradisi ini sudah menyatu dimasyarakat di Desa Amosilu dan 

sudah menjadi kebiasaan. Nilai filosofis yang terkandung dalam tradisi 

tori’ou merupakan pewarisan serangkaian dan nilai nilai yang diwariskan 

dari suatu generasi kepada generasi berikutnya. Dalam tradisi tori’ou dapat 

dipakai untuk mengukuhkan nilai nilai dan keyakinan yang berlaku dalam 

masyarakat. Nilai filosofis yang terkandung dalam tradisi tori’ou merupakan 

pewarisan serangkaian dan nilai nilai yang diwariskan dari suatu generasi 

kepada generasi berikutnya. Dalam tradisi tori’ou dapat dipakai untuk 

mengukuhkan nilai nilai dan keyakinan yang berlaku dalam masyarakat 

2. Tradisi tori’ou dalam kepercayaan keluarga suku tolaki di Desa Amosilu 

dalam tinjauan ‘urf  jika dilihat dari segi kebiasaan yang bersifat khusus 

tradisi tori’ou ini termasuk tradisi yang khusus karena dilakukan di daerah  



56 

 

tertentu oleh suatu masyarakat dan masih dilakukan hingga saat ini, .  

Tradisi tori’ou ini dalam pelaksanannya ada yang sesuai dengan ajaran 

Islam dan ada juga yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. 

5.2 Limitasi Penelitian 

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

atau menjadi sebuah kelemahan dari penulis diantaranya adalah : 

1. Penulis belum bisa menggali mengenai sejarah tradisi tori’ou dalam 

kepercayaan keluarga suku tolaki di Desa Amosilu lebih dalam, dan penulis 

hanya bisa menganalisa dari hasil jawaban para Narasumber berdasarkan 

‘Urf. 

2. Ada beberapa faktor penghambat dari penelitian ini, yang menjadi 

kelemahan karena masih kurang nya data terkait pelaksanaan tradisi tori’ou 

pada masyarakat di Desa Amosilu. 

5.3. Rekomendasi 

Berdasarkan urairan kesimpulan di atas, penulis mengemukakan beberapa 

saran : 

1. Sebagaimana tradisi yang sudah dilakukan turun temurun pada suatu 

masyarakat sangat sulit untuk mencegahnya. Penulis berharap agar tradisi 

tori’ou bisa dilakukan pada masyarakat di Desa Amosilu namun praktik 

praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam sebaiknya ditinggalkan 

melihat mayoritas masyarakat di Desa Amosilu ini kebanyakkan orang 

muslim pasti dapat memilah mana yang dapat dipertahankan dan 

ditinggalkan dalam tradisi tori’ou tersebut. Ketika penulis turun dilapangan 

bahwa tradisi tori’ou ini memiliki dampak positif dan dampak negatif dalam 


