
BAB V 

KESIMPULAN, LIMITASI DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil temuan penelitian terkait pembahasan ritual baca        

ad-Diba’i dalam upacara pernikahan pada masyarakat di Kecamatan Pondidaha, 

maka dapat disimpulkan sesuai rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Resistensi masyarakat di Kecamatan Pondidaha dalam melaksanakan ritual 

baca ad-Diba’i  dengan cara yang sederhana maupun dengan cara yang cukup 

meriah, begitu juga waktu pelaksanaannya. Selain itu, dalam pelaksanaannya 

masyarakat membagikan beberapa bingkisan yang dikenal dengan istilah 

“berkat”. Hal ini merupakan bentuk sedekah makanan kepada jama’ah yang 

hadir dalam ritual ini. Rententan pelaksanaan ritual baca baca ad-Diba’i 

diawali dengan Tawasul kepada Nabi Muhammad saw. kemudian diikuti 

permohonan hajat, kemudian dilakukan pembacaan ad-Dibai dari awal 

sampai akhir. Sebagian masyarakat juga ada yang mengiringinya dengan 

irama hadroh atau banjaran. Ritual baca ad-Diba’i juga dijadikan sebagai 

ungkapan rasa syukur, mendapatkan keberkahan dari Allah swt., wasilah 

dalam mendekatkan diri, dan mempercepat terkabulnya segala hajat. 

2. Dalam perspektif Hukum Islam mengenai ritual baca ad-Dibai dalam upacara 

pernikahan pada masyarakat di Kecamatan Pondidaha dapat ditetapkan 

hukumnya mubah (boleh). Hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh yaitu asal 

dari segala sesuatu adalah mubah selagi tidak ada dalil yang melarangnya. 

Didalam pelaksanaan ritual baca ad-Diba’i ini sejalan dengan nilai-nilai 

ajaran islam dan termasuk amal shalih, seperti memperbanyak shalawat 
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kepada Nabi Muhammad saw., menanamkan rasa cinta kepada Nabi 

Muhammad saw. dikalangan generasi muda, ikatan silaturrahmi semakin erat, 

memperluas persaudaraan antar sesama, menambah hazanah keilmuan dan 

yang paling pentingnya adalah syi’ar islam dan pengamalannya.   

5.2 Limitasi 

 Limitasi atau kelemahan pada penelitian ini terletak pada proses 

penelitian. Peneliti menyadari bahwa dalam suatu penelitian pasti terjadi banyak 

kendala dan hambatan. Diantara faktor yang menjadi kendala adalah waktu dan 

tempat penelitian. Banjir yang melanda di Kecamatan Pondidaha juga 

berpengaruh pada kesignifikansi jalannya proses penelitian ini, selain itu 

keterbatasan waktu informan juga menjadi salah satu faktor hambatan dari 

penelitian, sehingga akan berpengaruh pada hasil penelitian Resistensi pembacaan 

ritual ad-Diba’i dalam upacara pernikahan pada masyarakat di Kecamatan 

Pondidaha. 

5.3 Rekomendasi 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, dapat disampaikan 

beberapa rekomendasi berkaitan dengan resistensi masyarakat pondidaha tentang 

ritual baca ad-Diba’i dalam upacara pernikahan perspektif hukum islam al-‘Urf. 

Saran ini ditujukan kepada pihak yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu: 

1. Bagi Kementerian Agama 

 Kepada kementrian Agama Kabupaten Konawe untuk mengambil peran 

bersama tokoh agama, tokoh adat, sekolah yang berbasis pondok pesantren 

untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat terkaita dengan pro kontra, 

utamanya resistensi  terhadap  baca  Ad-Diba’i  dalam  upacara  pernikahan di  
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Kecamatan Pondidaha. 

2. Pemerintah Kecamatan Pondidaha 

 Sebaiknya tradisi ini harus dipertahankan eksistensinya dimasyarakat. 

Sehingga penulis memandang sangat penting peran dari pemerintah 

Kecamatan Pondidaha hususnya mencetak generasi muda untuk mempelajari 

dan memahami isi bacaan dari ad-Diba’i, semisal dijadikan sebagai ajang 

perlombaan rutin setiap tahunnya yang akan berdampak pada minat dan 

semangat generasi muda untuk mepelajarinya.  

3. Masyarakat Kecamatan Pondidaha 

Dengan adanya Penelitian ini, sekiranya dapat memberikan sumbangsih 

pemikiran masyarakat dalam memahami tradisi baca Ad-Diba’i, baik didalam 

pelaksanaan, proses, hukum, sosial, budaya, hingga nilai yang terkandung 

dalam Ad-Diba’i.  

4. Peneliti selanjutnya 

 Berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan tentang resistensi baca 

ad-Diba’i, masih diperlukan penelitian-penelitian lanjutan baik bersifat 

pengembangan maupun kedalamannya. Oleh karena itu, rekomendasi yang 

disampaikan bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan ini hanya terbatas pada ritual upacara 

pernikahan. Oleh karena itu masih terbuka untuk dilakukan penelitian 

dengan mengambil sampel pada tradisi yang lain.  

2. Ruang lingkup penelitian ini hanya terbatas membahas dari segi 

hukumnya saja, sehingga masih terbuka untuk diadakan penelitian 
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lanjutan yang dihubungkan dengan aspek yang lebih luas, seperti aspek 

sosial dan budayanya. 


