
BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan bab-bab yang telah penulis kembangkan, maka

penulis mengambil kesimpulan sesuai dengan jawaban permasalahan yang ada

pada bab I yaitu sebagai berikut:

1. Tradisi pengobatan manyangge adalah suatu pengobatan tradisional yang

diwariskan oleh leluhur masyarakat Seberang Pulau Busuk. Tradisi

pengoabatan ini merupakan jenis pengobatan alternatif dan tradisional.

Dalam pengobatan ini dukun meminta bantuan kepada makhluk gaib untuk

penyembuhan pasiennya yaitu melalui upara manyangge. Hal tersebut

sesuai dengan ketetapan tradisi yang telah diwarisi.

2. Adapun tata cara tradisi pengobatan manyangge, yaitu melalui tiga tahap,

antara lain:

a. Tahap Pertama yaitu tahap dukun melihat apa penyakit yang diderita

pasien dan dimana pasien tersebut terkena penyakit. Adapun

perlengkapannya: 1 buah limau timun, pisau, mangkok yang berisi air

putih dan 1 batang lilin

Adapun tata caranya anatar lain:

a) Potong limau dengan pisau timun menjadi 2 bagian

b) Kemudian masukkan kedalam mangkok yang berisi air

c) Diletakkan di samping lilin yang sudah dinyalakan

d) Selanjutnya limau yang ada didalam mangkok tersebut diputar-

putar, saat itu dukun membacakan jampi-jampi.
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e) Setelah itu barulah dukun mengetahui apa penyakit yang diderita

pasien dan dimana pasien tersebut terkena penayakit.

b. Tahap ke Dua yaitu tahap dilaksanakannya upacara manyangge

Pada tahap ini ada dua jenis perlengkapan yang disediakan,

yaitu perlengkapan sesajen dan perlengkapan ramuan obat.Adapun

perelengkapan sesajen antara lain: nasi punjung, telor ayam rebus, ayam

ponggal, air putih, rokok, sirih pawal, bubur dan lilin.

Sedangkan perlengkapan ramuan obat berupa berbagai macam

jenis daun, seperti: satawe, sidingin (cocor bebek), pudung hitam,

kumpai, cikorau dan jarangau.

Adapun proses manyannge antara lain:

a) Semua peralatan manyangge disusun dengan rapi beserta ramuan

obat dan juga lilin kemudian masukkan kedalam sebuah sangkar.

b) Dukun pergi mengantarkan peralatan manyangge ke tempat dimana

si pasien terkena penyakit. Adapun waktu untuk pelaksanaan

manyangge adalah ketika senja (sebelum maghrib).

c) Setelah dukun sampai di tempat manyangge tersebut, sanggean atau

sesajian yang telah dimasukkan dalam sangkar, kemudian diletakkan

atau digantungkan di tempat yang tingginya lebih kurang setinggi

dada.

d) Lilin dinyalakan gunanya untuk mengetahui apakah niniak sudah

datang atau belum.
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e) Setelah dukun mengetahui bahwa niniak sudah datang, dukun

mengucapkan persembahan kepada mereka.

f) Dukun pulang dan akan datang kembali pada hari berikutnya untuk

mengambil ramuan obat.

c. Tahap Ketiga yaitu tahap pemasangan obat kepada pasien.

Adapun tata cara pengobatannya sebagai berikut:

a) Ramuan obat diracik kemudian dimasukkan kedalam sebuah wadah

yang berisi air.

b) Dukun membacakan jampi-jampi terhadap obat tersebut.

c) Dukun menyemburkan obat ke beberapa bagian tubuh pasien, yang

dimulai dari kepala, kedua tangan dan kedua kaki sebanyak tiga

kali.

3. Tradisi pengobatan manyangge ditinjau dari aqidah Islam.

Setelah melihat dan menganalisa serta mempertimbangkan adapun

adapun yang berpotensi syirik dalam pengobatan manyangge antara lain:

a. Adanya kepercayaan bahwa makhluk gaib (jin)yang memiliki

wewenang dalam memberi penyakit dan yang akan

menyembuhkannya.

b. Dalam pelaksanaan upacara manyanggediwajibkannya setiap pasien

yang akan berobat harus menyediakan perlengkapan sesajen yang telah

ditentukan. Jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka pengobatan tersebut

tidak bisa dilakukan.
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c. Selain itu, pada bacaan mantra atau jampi-jampi yang dibacakan oleh

dukun juga berpotensi syirik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan

ketika sang dukun dalam mengobati suatu penyakit terdapat pihak ke

tiga yaitu jin.

Dari beberapa uraian di atas dan didukung oleh teori-teori yang

telah disebutkan serta sesuai dengan pandangan Islam, maka penulis

memyimpulkan bahwa  peraturan dan keyakinan terhadap makhluk gaib

(jin) yang mengobati  serta yang ada dalam tradisi pengobatan manyangge

bertentangan dengan aqidah Islam.

B. Saran-saran

Adapun sara-saran penulis sebagai alternatif untuk pemecahan masalah

yang telah mentradisi dalam masyarakat Seberang Pulau Busuk, terutama

dalam kehidupan sosial budaya dan agama adalah sebagai berikut:

1. Karena terdapat potensi syirik di dalam tradisi pengobatan manyangge,

seperti keyakinan kepada selain Allah, menggunakan jasa Jin, serta

menganggap bahwa tradisi merupakan kebenaran yang harus selalu diikuti

mesti dibersihkan dari keyakinan dan hal-hal yang merusak akidah serta

dikembalikan kepada jalan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-

Nya.

2. Kepada seluruh lapisan masyarakat agar menggalakkan dunia pendidikan,

baik melalui pendidikan formal maupun tidak formal. Kemudian pelajaran

agama mesti diperdalam khususnya akidah dan rukun Islam serta rukun
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Iman. Hal tersebut dapat meningkatkan kecerdasan dan pola pikir

masyarakat, sehingga hal tersebut bisa meminimalisir penyimpangan

terhadap akidah dan menuju akidah yang bersih tanpa syirik. Dengan

demikian akan terwujud kehidupan masyarakat yang berbudaya dan

bersosial yang tinggi serta memiliki pemahaman akidah yang tinggi.

3. Upaya pengajaran dan pemahaman Islam lebih ditingkatkan. Baik dengan

adanya pengajian, tahlilan, zikir, dan lain sebagainya yang menunjang

terhadap tuntunan ajaran Allah dan Rosul-Nya.

4. Sistem pengobatan tradisional yang hidup dan berkembang dalam praktek

tradisi pengobatan manyangge supaya dikoreksi dan disesuaikan dengan

tuntunan Allah dan Rosul-Nya, sehingga tradisi pengobatan manyangge

tersebut dapat diterima dan dikembangkan dengan baik serta tidak

bertentangan dengan akidah Islam.

5. kepada para guruatau ulama agar memberikan pemahaman masyarakat

terhadap akidah dan konsekwensinya.

6. Memberikan pemahaman kepada masayarakat terhadap bahaya syirik.


