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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis menarik 

kesimpulan sekaligus jawaban atas permasalahan yang timbul dalam penelitian 

sebagai berikut: 

1. Proses pelaksanaan ritual pitonan di Kelurahan Laloumili Kecamatan 

Lalembuu Kabupaten Konsel dimulai dengan pembuatan rujak, siraman calon 

ibu, memasukkan telur ayam kampung, mengganti kain /selendang sebanyak 

7 kali, membelah kelapa gading, dan terakhir atau puncak acaranya yakni 

acara slamatan. 

2. Ritual pitonan adat jawa menurut tinjauan hukum Islam 

Tradisi pitonan ini merupakan suatu kebaikan selagi pengharapan dan 

tujuanya hanya kepada Allah hal yang berkaitan dengan adat dalam ilmu ushul 

fiqh adalah ‘urf, karena ‘urf  merupakan bahan pertimbangan dalam hukum Islam. 

Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh bahwasanya “ Adat kebiasaan yang sudah 

berlangsung lama bias dijadikan ketetapan hukum”, kaidah lain yang menjelaskan 

bahwa “ selain itu ada hadits yang marfu’hadits ini merupakan penguat dari dalil-

dalil yang ada, yang menerangkan bahwasanya “ segala sesuatu yang dianggap 

baik oleh manusia maka dianggap baik oleh Allah”, begitupun sebaliknya. Bahwa 

dalam tradisi pitonan ini dapat saja dilakukan, karena dalam ritual pitonan 

dikelurahan Laloumili tidak ada yang menyimpang atau bahkan bertentangan 
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dengan syariat hukum Islam, sebab dalam pelaksanaan ritual pitonan  dibacakan 

kalimat-kalimat toyibah yang berbau bacaan ayat-ayat suci Al-qur’an. Pitonan 

juga merupakan salah satu perwujudan rasa syukur kepada Allah SWT  sehingga 

dengan adanya pitonan ini masyarakat melakukan salah satu perwujudan rasa 

syukurnya dalam ini  bisa dikatakan dapat bersedekah kepada orang lain dan 

menjalin silaturahmi sesama keluarga umat Islam.  

Selain itu dalam pelaksanaan ritual pitonan alangkah baiknya bila tidak 

menghambur-hamburkan makanan sebab orang yang menghamburkan makanan 

bisa disebut sebagai orang yang pemboros dan makanan bisa menjadi mubadzir, 

B. Saran-Saran 

Dengan mengamati pelaksanaan ritual pitonan yang dilakukan di Kelurahan 

Laloumili serta beberapa persoalan yang muncul dari penelitian ini, maka ada 

beberapa hal yang dapat penulis kemukakan sebagai berikut : 

1. Sebagai Warga Negara Indonesia yang mempunyai beragam kekayaan dan 

kebudayaan seharusnya kita harus melestarikannya, akan tetapi kebudayaan 

tersebut harus sesuai dengan ajaran hukum Islam. 

2. Untuk masyarakat Kelurahan Laloumili yang melaksanakan tradisi pitonan 

sebaiknya lebih memperhatikan ajaran  Islam dan pelaksanaan pitonan ini 

harus sesuai dengan hukum Islam dan tidak dianjurkan untuk berlebih-

lebihan dalam pelaksanaan tradisi tersebut.   


