
 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

 Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitlian ini bahwa kepala adat dalam 

kaitanya hubungan relasi dengan pemerintah desa, kepemimpinan adat mempunyai 

peran penting dalam pengambilan keputusan yang tidak bisa hilang dari masyarakat 

kecematan Lalonggasumeeto, karna di anggap tetua disuku Tolaki dan sebagian 

besar masyarakat Lalonggasumeeto bersuku Tolaki. Beberapa peran penting dari 

ketua adat yang dapat dilihat yaitu sebagai lembaga pertimbangan dalam penetapan 

keputusan, sebagai sosial kemasyarakatan, sebagai sarana peradilan adat untuk 

menyelesaikan masalah di Kecematan Lalonggasemeeto. Meskipun demikian kepala 

adat memiliki batasan karna kepala adat dan kepala desa telah memiliki tupoksi 

masing-masing 

 Penelitian ini menemukan erat hubungan antara pemerintah desa dan kepala 

adat di wilayah Lalonggasumeeto dan dapat dilihat pada pengambilan keputusan 

dalam penyelesaian masalah yang ada tempat tersebut. Dimana kepala desa dalam 

menyelesaikan masalah selalu berkoordinasi dengan kepala adat sehingga 

meminimalisir konflik dan menghindari kendala yang mungkin terjadi. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa kepala adat tidak dapat dipisakan dari kecematan 

Lalonggasumeeto.  

 keberadaaan adat sebagai hukum sedangkan agama merupakan aturan hidup 

dan kewajiban sehingga adat tidak untuk mencederai peratuan lainya (agama dan 

pemerintah) tetapi untuk bekerja sama menyelesaikan masalah di masyarakat. 

Padahal sebelum adanya peraturan pemerintah, adat telah adat. Selanjutnya jika 



 

 

 

dipandang secara sosiologis yang menjadi penyebab timbulnya masalah perdebatan 

antara adat dan agama adalah anggapan-anggapan  bahwa kedua sistem hukum itu 

mempunyai kedudukan yang tidak setaraf dan peran berbeda satu sama lain. Kalau 

anggapan- anggapan dasar itu dihilangkan maka tidak akan ada masalah lagi, oleh 

karna masing-masing sistem hukum mendapat kedudukan dan peran proporsional 

dalam mengatur kehidupan manusia dan masyarakat. Selanjutnya dalam dunia 

pendidikan peran adat juga masi sangat penting pada siswa dapat dijadikan 

pendidikan karakter dan pengenalan nilai budaya. Terutama pada pemimpin 

pendidikan dapat menjadikan rujukan peran kepala adat dalam menjalankan tugas 

kepemimpinanya.  

5.2.  Rekomendasi 

 Atas dasar beberapa hal yang telah penulis kemukakan di atas seperti temuan 

penelitian, kesimpulan maka dapat diajukan rekomondasi kepada beberapa pihak 

adalah sebagai berikut: 

5.2.1. Meningkatkan  kegiatan pengenalan adat dan pendidikan mengenai 

pelaksanaan adat melalui media digital agar adat suku Tolaki di 

pahami masyarakat dari berbagai kalangan bukan hanya oleh 

pemerinta adat tersebut. 

5.2.2. perlu adanya lembaga non formal sebagai koordinasi masyarakat  

dalam menyelesaikan berbagai persoalan, di Kecematan 

Lalonggasumeeto. 

5.2.3. Kepada masyarakat khususnya pemuda-pemudi Lalonggasumeeto 

untuk ikut serta aktif dalam kegiatan desa, hal ini dalam rangka 



 

 

 

menjaga dan melestarikan adat istiadat setempat, agar ada kaderisasi 

kedepan dalam rangka menjaga dan melestarikan adat istiadat. 

  Dalam saran-saran tersebut, penulis mengharapkan semoga hasil dari laporan 

penulis di tugas akhir ini dapat menjadi sumbangan ilmu bagi fakultas Tarbiyah pada 

umumnya dan IAIN Kendari pada khuusnya. 
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