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BAB V 

PENUTUP  

5.1 Kesimpulan 

Setelah peneliti mengemukakan beberapa uraian terkait dengan tradisi 

Appasili‟ pada adat Suku Makassar di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba 

Opu Kabupaten Gowa, maka peneliti akan memberikan beberapa kesimpulan 

yang dianggap penting mengenai judul skripsi “Tradisi Appasili‟ pada Suku 

Makassar Perspektif Al-„Urf (Studi di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba 

Opu Kabupaten Gowa)”, yaitu: 

1. Dalam Pelaksanaan prosesi tradisi appasili‟ ibu hamil terdiri dari tiga bagian: 

a. Menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan. 

b. Pihak yang terlibat dalam prosesi tradisi appasili‟. 

c. Tahapan prosesi ritual tradisi appasili‟ ibu hamil. Terdiri dari mandi 

sebelum pelaksanaan tradisi appasili‟, mengenakan pakaian yang bersih, 

keluar rumah sembari menaiki tangga, duduk diatas kelapa tua, membaca 

niat appasili‟ dan doa kebaikan, memercikkan air terhadap ibu hamil 

dengan dedaunan, berjalan sembari menginjak sebutir telur yang lapisi 

daun sirih, mandi usai pelaksanaan, mengurut perut ibu hamil.  

2. Adapun nilai filosofis yang terkandung didalam tradisi appasili‟ terdiri dari: 

(1) Mandi sebelum pelaksanaan sebagai harapan akan terpancar nilai-nilai 

kebersihan baik dari segi jasmaniyah maupun rohaninyah dari dalam jiwa 

raga kita. (2) Mengenakan pakaian bersih sebagai tanda kebersihan Allah 

tentunya sangat menyukai hamba-hambanya yang senantiasa menjaga 
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kebersihan. (3) Keluar rumah sembari menaiki tangga sebagai harapan dalam 

mengarungi bahtera rumah tangga diharapkan suami-istri berserta bayinya 

dapat menjalani kehidupan dengan baik dan diberi kemudahan. (4) Duduk 

diatas kelapa tua diharapkan ibu hamil akan terhindar dari penyakit ambeien 

serta diharapkan kelurga yang sudah di appasili‟ selalu diberikan kesehatan. 

(5) Membaca niat appasili‟ dan doa kebaikan diharapkan orang yang sedang 

di appasili‟ itu mudah melahirkan serta membuang sial ibu hamil (6) 

Memercikkan ibu hamil dengan dedaunan diharapkan dapat terhindar dari 

segala bentuk pengaruh jahat yang akan menghampiri keluarganya. (7) 

Berjalan sembari menginjak sebutir telur diharapkan orang yang hendak 

melahirkan, supaya bayinya mudah keluar dari rahim ibunya dan tidak 

mengalami kesusahan. (8) Mandi setelah pelaksanaan serta mengganti pakaian 

diharapkan agar pengaruh-pengaruh jahat tidak kembali lagi dan ibu hamil 

menjadi bersih dan suci. (9) Mengurut perut ibu hamil diharapkan bayi dan 

ibunya tetap sehat serta rejekinya berdatangan dari segala arah yang tidak 

disangka-sangka.  

3. Berdasarkan pembahasan diatas, jika kita tinjau perspektif al-„Urf maka 

penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa tradisi appasili‟ ibu hamil yang 

biasa dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba 

Opu Kabupaten Gowa tersebut masuk dalam kaidah ushul fiqh “Asal dari 

segala sesuatu adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan” jadi dia 

boleh dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam dan 
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masuk pada urf shahih yang mana didalamnya terdapat maslahat dan tidak 

mendatangkan mudharat bagi ibu hamil beserta bayinya. 

5.2 Limitasi 

Ada beberapa hal yang mungkin penulis tidak temukan dalam penelitian 

ini, atau menjadi kelemahan dari penulis diantaranya: 

1. Penulis belum mendapatkan informan lebih dalam hal ini sanro passili‟. 

Penulis hanya dapat mewawancarai satu sanro saja. Sehingga penulis rasa 

masih kurang dalam memintai keterangan terkait bagaimana teknis tradisi 

appasili‟ ibu hamil di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu 

Kabupaten Gowa. 

2. Penulis belum menemukan data konkrit mengenai sejarah awal mula 

diadakannya tradisi appasili‟ ini. Menurut wawancara penulis terhadap warga 

di Kelurahan Tamarunang, tradisi ini sudah ada dan dilaksanakan oleh 

masyarakat sejak dahulu kala. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis 

hanya menganalisis pandangan masyarakat sehingga tradisi appasili‟ ini tetap 

eksis dan tetap diwariskan oleh masyarakat Suku Makassar, khususnya di 

Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, serta 

penulis mengaitkannya dengan hukum Islam. 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti akan menyampaikan 

rekomendasi yang sifatnya membangun yang ingin disampaikan: 

1. Kepada tokoh adat dan tokoh agama di Kelurahan Tamarunang Kecamatan 

Somba Opu Kabupaten Gowa agar tetap menjaga tradisi appasili‟ ini karena 
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didalamnya mengandung makna yang sangat baik untuk dilestarikan sehingga 

tradisi ini tetap terpelihara hingga anak cucu kita nanti. 

2. Kepada masyarakat Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu 

Kabupaten Gowa yang masih dan tetap melakukan tradisi Appasili‟ agar lebih 

mendalami ilmu tentang agama sehingga nanti dapat memiliki pemahaman 

secara mendalam dan benar tentang agama Islam khsusnya tentang 

keimananan dan kepercayaan kepada Allah sehingga meninggalkan segala 

perilaku yang bertentangan dengan agama Islam dan mengerjakan apa yang 

diperintahkan oleh agama Islam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


