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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tradisi Upacara Meti Tanah merupakan prosesi upacara adat yang

dilakukan masyarakat Baturijal ketika hendak mendirikan bangunan rumah

dan lahan pertanian. Sedangkan Meti tanah adalah imbalan orang yang punya

rumah dan orang yang memilki lahan pertanian kepada mahkluk halus yang

menempati tempat yang akan dibangun rumah dan untuk dibuka lahan

pertanian. Alat-alat dan bahan yang dilakukan dalam pelaksanaan yaitu;

Pentawa lima, ayam satu ekor, parang tua, sisa-sisa tempahan besi, kotoran

angsa, kotoran kuda dan tempurung tua. Cara pembuatan bahan-bahan dan

alat-alat yang digunakan dalam tradisi meti tanah ini, sebagai berikut:

Pertama dukun memotong pentawa lima didalam wadah yang

berisikan airkemudian mengumpulkan kotoran kuda, kotoran angsa, sisa-sisa

tempahan besi, dan parang tua dimasukkan kedalam tempurung. Setelah itu

memotong ayam untuk diambil darahnya danmasukkan darah ayam kedalam

pentawa lima, Setelah memotong ayam, si dukun membacakan ayat-ayat suci

Al-qur’an dekat pentawa lima dan bahan-bahan yang terdapat didalam

tempurung tua tersebut. Setelah memotong ayam, kemudian menanam bahan-

bahan yang ada dalam tempurung tua di empat sudut rumah sesuai permintaan

dukun. Terakhir, mempercikkan pentawa lima kesekeliling rumah. Hal ini

bertujuan supaya orang yang menghuni dan orang yang mengerjakan rumah

tidak diganggu mahkluk halus.



57

Faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Baturijal Hulu

melakukan tradisi upacara adat meti tanah ini adalah:

1. Faktor Nenek Moyang: Masyarakat Desa Baturijal Hulu sangat

mempercayai fenomena yang dilakukan apa yang diturunkan leluhur.

2. Faktor Kurangya Pendidikan: Masyarakat Desa Baturijal Hulu mereka

kurang menyadari betapa pentingnya pendidikan Agama.

3. Faktor Dukun: Dukun adalah orang yang pertama yang punya andil dalam

pelaksanaan dan membacakan do’a, mantera-mantera untuk alat-alat dan

bahan-bahan yang dibutuhkan dalam acara tersebut.

Penulis mengamati, terdapat banyak penyimpangan yang terjadi

didalam Upacara Meti Tanah, seperti pengertian meti, baca-bacaan, alat-alat

serta bahan-bahan yang terdapat dalam tradisi upacara meti tanah. Hal

demikian karena masyarakat pada umumnya mempercayai tradisi upacara adat

meti tanah dengan mengabungkan perpaduan agama dan tradisi.

B. Saran-saran

Sebagai penutup dari tulisan ini, maka peneliti mengajukan saran-saran

sebagai berikut:

1. Kepada seluruh masyarakat yang berada di Desa Baturijal Hulu

Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, hendaknya meningkatkan

kesadarannya tentang pentingnya Aqidah yang baik yang tidak

menyimpang dari ajaran Islam.

2. Kepada pemuka agama hendaklah menjelaskan pengertian serta tujuan

meti tanah yang sebenarnya dan sedalam-dalamnya, hendaknya juga harus



58

bisa memberi motivasi dan menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada

mayarakat agar kesadaran beragama mereka semakin tinggi.

3. Kepada seluruh masyarakat supaya jangan terlalu percaya apa yang

dikatakan dukun, sebaiknya kita sebagai umat Islam lebih mempercayai

Al-Qur’an dan Hadist. Karena dua kitab itulah yang mengarahkan manusia

kepada jalan yang di ridho’i Allah SWT.

4. Mahasiswa Fakultas Ushuluddin jurusan Aqidah Filsafat mempunyai

ruang lingkup yang sangat luas terutama dalam pengembangan skill dan

kemampuan keilmuan yang dimilikinya dalam aplikasi praktis kehidupan,

karena lapangan kajian yang dipergunakan melingkupi berbagai disiplin

ilmu sosial seperti: psikologi, antropologi, sosiologi, dan keislaman yang

sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas.


