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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ritual karia’a sebagai ritual inisiasi dalam masyarakat Binongko, yang

diselenggarakan 8 (delapan) tahun sekali secara beramai-ramai dengan penuh

perasaan gembira sebagai pertanda bahwa anak telah memasuki jenjang usia dari

masa anak-anak ke remaja dan dari remaja ke dewasa serta merupakan salah satu

ritual life-cycle yang ditujukan pada anak wanita. Penyelenggaraan ritual karia’a

dengan durasi waktu 8 tahun sekali. Ditinjau dari suduit pandang numerik angka 8

(delapan), memiliki makna 2 (dua) buah angka 0 (nol) yang menyatu atau terhubung

yang bentuknya seperti spiral, tidak memiliki sudut, tidak berujung/tidak putus. Hal

ini melambangkan tentang pasangan hidup yang akan menyatu (pria dan wanita) yang

nantinya ketika mereka menjalani kehidupan berumah tangga mereka akan menjadi

keluarga yang menyatu, keluarga yang harmoni, tidak terputus/terpisahkan oleh

pengaruh dunia luar sampai ajal menjemput mereka.

Karia’a juga merupakan ritual inisiasi yang melambangkan proses sampai

lahirnya manusia di alam insani. Dan untuk membersihkan diri dari hal-hal yang

berdosa baik berupa pikiran maupun realitas dari pikiran. Ritual ini juga bertujuan

untuk mendidik anak-anak gadis tentang hal-hal yang berhubungan dengan

kepribadian wanita, membentuk kedewasaan berfikir dan bertindak, serta

keterampilan rumah tangga dengan harapan suatu kelak wanita tersebut dapat

mengenali dirinya dan perannya sebagai istri dan ibu dalam keluarga. Kaum wanita
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yang melaksanakan karia’a akan ditempatkan di dalam ruangan khusus selama 7

(tujuh) hari 7 (tujuh) malam.

Ritual karia’a juga merupakan sebagai bagian dari implementasi ajaran agama

(Islam). Hal ini terlihat dari nilai-nilai pendidikan Islam yang cukup menonjol dan

penting untuk dipahami dalam pelaksanaan upacara karia’a yaitu: nilai kebersihan

(kesucian), nilai kedisplinan, nilai kerukunan dalam keluarga, nilai pengenalan diri,

nilai pemahaman diri dan peran wanita dalam keluarga, nilai sifat rendah hati dan

amanah, nilai kepedulian sosial. Nilai-nilai tersebut diwariskan melalui pelaksanaan

upacara karia’a.

B. Saran.

Peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi motivasi dan

pembangun kesadaran masyarakat Binongko secara umum untuk mengembangkan

kebudayaan masyarakat khususnya adat karia’a. Saran utama pada Pemerintah agar

supaya memperhatikan budaya adat karia’a dan menjadikannya sebagai identitas

daerah serta menjadi kebanggan daerah.

Masyarakat harus mengkaji lebih dalam lagi amanat-amanat yang ada dalam

setiap simbol ataupun lambang serta nilai-nilai pendidikan Islam yang ada dalam adat

karia’a. Orang tua menjadikan nilai-nilai serta makna sebagai media ataupun bahan

pembentukan karakter dan kepribadian yang baik.


