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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Permasalahan pada pelaksanaan Mattawa, Mappasikara, Mappasilukang,

adalah merupakan inti agenda upacara Mattawa, Mappasikarawa,

Mappasilukang, sebagaimana diuraikan pada pembahasan terdahulu bahwa

Mattawa, Mappasikarawa, Mappasilukang, syarat perkawinan dalam adat suku

bugis di daerah Kecamatan Reteh Kab. Indra Giri Hilir Kelurahan Pulau

Kijang. Wajib di laksanakannya karena mempunyai beberapa faktor yaitu:

Percaya bahwa apabila tidak dilaksanakan pelaksanaan

Mattawa,Mappasikarawa, Mappasilukang, rumah tangga akan mendapatkan

musibah serta banyak masalah yang akan timbul sehingga bisa bercerai. Istri

tidak menghormati suaminya dan tidak taat kepada suami ataupun sebaliknya,

suami mudah selingkuh. Upacara Mattawa, Mappasikarawa, Mappasilukang,

tidak dilaksanakan maka orang tua mempelai laki-laki tidak dihargai ataupun

mempermalukan secara halus oleh keluarga mempelai perempuan

mappakasiri’ (mempemalukannya).

2. Para ahli ushul fiqh menggunakan masalah sebagai konsep dasar hukum

syari’at dalam memutuskan. Kepercayaan masyarakat Suku Bugis di daerah

Kecamatan Retah Kab. Indra Giri Hilir Kelurahan Pulau Kijang,

mengkhawatirkan apabila tidak melaksakan mattawa’ kekurangannya akan

mengakibatkan bencana yang melanda rumah tangganya. Kepercayaan yang
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tidak mendasar dan tidak dapat dibenarkan, maka kepercyaan seperti itulah

yang dilarang oleh syara’, karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan

Syirik, yaitu menggantungkan sesuatu kepada selain Allah SWT. Berdasarkan

uraian-uraian di atas, maka tata cara pelaksanaan Mattawa, Mappasikarawa,

Mappasilukang, yang khususnya pada tata cara pembacaan do’a, dan hal-hal

yang melambangkan kebaikan-kebaikan duniawi serta simbol-simbol dalam

upacara mattawa merupakan usaha (ihktiyar) manusia dalam memperbaiki

nasib.

3. Berdasarkan tujuan-tujuan pelaksanaan Mattawa, Mappasikarawa,

Mappasilukang di atas selain tidak mangandung unsur manfaat bagi

masyraakat, tujuan tersebut juga sangat bertentangan dengan syara’, artinya

tujuan pelaksanaan Mattawa, Mappasikara, Mappasilukang, dilandasi niat baik

namun disertai dengan baca-baca (mantra-mantra) yang tidak dapat

mendatangkan manfaat apa-apa.

B. Saran

Sebelum penulis akhiri, penulis ingin menyampaikan beberapa hal sebagai

saran yang tentunya berhubungan dengan permasalahan yang menjadi

pembahasan ini yaitu :

1. Diharapkan kepada tokoh-tokoh ulama khususnya di Kelurahan Pulau Kijang

agar menyampaikan kepada masyarakat sekitarnya khususnya pada masyarakat

Bugis di Kelurahan Pulau Kijang agar tidak berbuat penyimpangan yang

merusak Aqidah kaum muslimin khususnya masyarakat Suku Bugis didaerah
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Kecamatan Reteh Kab. Indra Giri Hilir Kelurahan Pulau Kijang. Bagi Ulama

atau ustadz-ustadz agar senantiasa mengayomi masyarakat dengan baik dengan

harapan Islam yang maju dan berkembang dengan baik. Oleh Karena itu salah

satu prinsip Hukum Isalam tidak boleh ada yang merusak Ahklak  dan Aqidah.

2. Selalu menerapkan prinsip-prinsip Hukum Islam yang sesuai dengan aturan Al-

Qur’an dan Hadits agar kita mendapatkan ridho oleh Allah SWT.


