
62

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tradisi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan

sehari-hari masyarakat, dan hal ini wajib dilaksanakan bagi setiap masyarakat

suku Mornene yang akan melangsungkan pernikahan di desa Lakomea, karena

tradisi ini merupakan rangkaian adat suku Mornene dari zaman dahulu dan sampai

sekarang tradisi tersebut tetap dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian dan

pembahasan penulis yang telah diuraiakan pada bab sebelumnya, maka

kesimpulannya sebagai  berikut:

1. Pelaksanaan upacara tradisi Mompindai Sincu pada masyarakat suku Mornene

dimulai dengan pengantaran mempelai laki-laki yang disebut metiwawa yang

kemudian tiba dirumah persinggahan yang disebut patande dan proses

selanjutnya pengantin laki-laki menjemput pengantin perempuan untuk

melaksanakan upacara Mompindai Sincu ini yang dipimpin oleh tolea (tokoh

adat) dan dalam pelaksanaanya kedua mempelai diantarai oleh keluarga agar

tidak bersentuhan dan dalam penyampaiannya mengunakan bahasa daerah

Mornene yang diartikan oleh pembawa acara agar kedua mempelai dan tamu

undangan paham dan mengerti isi dalam tradisi Mompindai Sincu ini yang

didalam tradisi ini memiliki nasehat-nasehat bagi kedua mempelai dalam

membina mahligai rumah tangga dan tradisi ini menurut tokoh agama dan

masyarakat suku Mornene tidak melanggar syariat Islam karena didalamnya

terdapat nasehat-nasehat yang bermanfaat bagi kedua mempelai yang akan

membina mahligai rumah tangga.
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2. Nilai-nilai dakwah Islam yang terkandung dalam tradisi Mompindai sincu

adalah ajaran bahwa air dapat mensucikan dan membersihkan diri, ajaran

tentang kerukunan dalam berumah tangga, ajaran tentang kesabaran, ajaran

tentang menutupi aib antara suami dan istri. Dalam materi dakwah berkaitan

dengan syari’at yaitu serangkaian ajakan yang menyangkut aktifitas seorang

muslim dalam semua aspek kehidupan, mana yang boleh dilakukan dan yang

tidak boleh dilakukan, yang mana halal dan yang mana haram. Dan akhlak

yaitu cara bersilahturahmi baik secara vertikal dengan Allah SWT maupun

secara secara horizontal dengan sesama manusia dan seluruh makluk Allah

SWT. Dan dampak tradisi Mompindai Sincu ini adalah dengan

dilaksanakannya tradisi ini maka keluarga saling bertemu dan bersilahturahmi

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan maka penulis memberikan

saran sebagai berikut:

1. Bagi tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, suku Mornene harus selalu

bekerja sama dengan tokoh agama untuk memberikan nasehat yang sesuai

dengan ajaran syariat Islam dan menjaga kelestarian tradisi ini karena di

dalamnya terdapat nilai-nilai keislaman yang mempunyai arti dan makna yang

bermanfaat bagi kehidupan keluarga dan masyarakat.

2. Penelitian ini menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan

masalah yang terkait tradisi pernikahan pada masyarakat suku Mornene.

3. Untuk penelitian berikutnya dapat diteliti lebih luas dan mendalam tentang

tradisi perkawinan suku Mornene.
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