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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Kebiasaan Masyarakat Mendatangi Mandula-Mandula Sebagai 

Pelepas Hajat 

 

1. Pengertian Kebiasaan 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan (DEPDIKBUD), “kebiasaan adalah sesuatu yang biasa dilakukan, 

kebiasaan juga berarti pola untuk melakukan tanggapan terhadap situasi tertentu 

yang dipelajari oleh seorang individu dan yang dilakukannya secara berulang 

untuk hal yang sama”
10

. Kebiasaan juga dapat diartikan cara. Kamus Besar 

Bahasa Indonesia DEPDIKBUD “cara adalah adat kebiasaan; perbuatan 

(kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan”
11

. 

Lexy J. Moleong mengatakan “kebiasaan merupakan cara berbuat atau 

bertindak yang dimiliki seseorang dan diperolehnya melalui proses belajar cara 

tersebut bersifat tetap, seragam dan otomatis”
12

. Jadi biasanya kebiasaan berjalan 

atau dilakukan tanpa disadari oleh pemilik kebiasaan itu. Kebiasaan itu pada 

umumnya diperoleh melalui latihan. Menurut Burghardt (dalam Muhibin Syah) 
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Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 

2001). h. 192 

11
Ibid. h. 172. 

12
Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: Alumni. 2007). h. 20. 
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“kebiasaan timbul karena proses penyusutan kecenderungan respons dengan 

menggunakan stimulasi yang berulang-ulang”
13

.  

Bellefroid (dalam Budiyanto) mengatakan bahwa: 

Kebiasaan merupakan semua peraturan yang meskipun tidak ditetapkan oleh 

pemerintah, tetapi ditaati oleh seluruh rakyat karena mereka yakin bahwa 

peraturan itu berlaku sebagai hukum. Agar kebiasaan itu mempunyia kekuatan 

dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum, maka ditentukan oleh 2 faktor 

yaitu 1) adanya perbuatan yang dilakukan brulang kali dalam hal yang sama 

yang selalu diikuti dan diterima oleh orang yang lainnya. 2) Adanya keyakinan 

hukum dari orang-orang atau golongan – golongan yang berkepentingan. 

Maksudnya adanya keyakinan bahwa kebiasaan itu memuat hal-hal yang baik 

dan pantas ditaati serta mempunyai kekuatan mengikat
14

. 

 

Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang 

dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat 

dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikan rupa, sehingga 

tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran 

perasaan hukum, maka dengan demikian timbullah suatu kebiasaan hukum, yang 

oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kebiasaan 

adalah perbuatan yang diualng-ulang terhadap hal yang sama kemudain diterima 

serta diakui oleh masyarakat. Di dalam masyarakat, kenyataan keberadaan hukum 

tidak tertulis atau kebiasaan diakui sebagai norma hukum yang patut dipatuhi. 

Dalam praktek penyelenggaraan negara, hukum tidak tertulis 

disebut konvensi. Dipatuhinya hukum tidak tertulis karena adanya kekosongan 

                                                           
13

Muhibbin Syah., Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung : PT Remaja 

Rosda Karya, 2000). h. 118 
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Budiyanto, Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara, (Jakarta: Erlangga. 2003). h 124. 
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hukum tertulis yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat/negara. Oleh karena itu, 

hukum tidak tertulis (kebiasaan) sering digunakan oleh para hakim untuk 

memutuskan perkara yang belum pernah diatur di dalam Undang-Undang. 

2. Pengertian Masyarakat 

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah society yang berasal dari 

kata Latin socius yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa 

Arab syaraka yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah 

sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling 

berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-

warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain,  

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu 

sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu 

rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang 

memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya, 2). Adat 

istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua 

warga
15

. 

 

Semua warga masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup 

bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan 

keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan, Mac lver dan 

Page yang di kutip Soerjono Soekanto, memaparkan bahwa “masyarakat adalah 

suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara 

berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-
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kebiasaan manusia”
16

. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama 

untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat, 

menurut Ralph Linton yang di kutip Soerjono Soekanto masyarakat merupakan 

“setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, 

sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka 

sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas”
17

 

sedangkan masyarakat menurut Selo Soemardjan yang di kutip Soerjono 

Soekanto adalah “orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan 

kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai 

kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan”
18

. 

Menurut Emile Durkheim yang di kutip Soleman B. Taneko bahwa 

masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari 

individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya
19

. Masyarakat sebagai 

sekumpulan manusia didalamnya ada beberapa unsur yang mencakup. Adapun 

unsur-unsur tersebut adalah: 

1. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama; 

2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama; 

3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan; 

4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama
20

. 
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Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006). h. 
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Ibid.,  
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Ibid.,   
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(Jakarta: Rajawali. 2004). h. 11. 

20
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Menurut Emile Durkheim yang di kutip Djuretnaa Imam Muhni 

“keseluruhan ilmu pengetahuan tentang masyarakat harus didasari pada prinsip-

prinsip fundamental yaitu realitas sosial dan kenyataan sosial. Kenyataan sosial 

diartikan sebagai gejala kekuatan sosial didalam bermasyarakat”
21

. Masyarakat 

sebagai wadah yang paling sempurna bagi kehidupan bersama antar manusia. 

Hukum adat memandang masyarakat sebagai suatu jenis hidup bersama dimana 

manusia memandang sesamanya manusia sebagai tujuan bersama. Sistem 

kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena setiap anggota kelompok 

merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya
22

.  

Beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan masyarakat 

memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi, sedangkan dalam bahasa Inggris 

disebut society. Bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia 

yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan 

budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan 

persatuan yang diikat oleh kesamaan. 

3. Pengertian Mandula-Mandula 

Secara rinci belum ada yang membahas tentang pengertian mandula-

mandula. Namun peneliti mencoba memaparkan pengertian mandula-mandula 

menurut Wahyudi Pantja Sunjata mengatakan bahwa mandula-mandula adalah 
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Djuretnaa Imam Muhni. Moral dan Religi. (Yogyakarta: Kanisius. 2004). h. 29-31. 
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tempat yang dijadikan ajang dalam proses pelepas hajat yang diyakini oleh 

masyarakat memiliki sebuah kekuatan untuk mengabulkan permintaan”
23

.  

Dengan demikian mandula-mandula merupakan tempat tua yang keramat 

dan dijadikan oleh masyarat sebagai tempat meminta dan mengabulkan doa yang 

dimintanya. 

Pengertian lain yang dikemukakan oleh warga masyarakat yang biasa 

datang di mandula-mandula mengatakan bahwa “mandula-mandula adalah tempat 

nenek moyang yang keramat dan memiliki sejarah yang mengagumkan dan 

diyakini dapat mengabulkan doanya”
24

. 

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mandula-

mandula merupakan suatu tempat tua yang memiliki pristiwa penting dan diyakini 

oleh sebagian masyarakat bahwa tempat tersebut memiliki kekuatan untuk 

mengabulkan doanya. 

4. Pengertian Adat Istiadat 

Mohammad Daud Ali mengatakan: 

Adat istiadat adalah segala dalil dan ajaran mengenai bagaimana orang 

bertingkah-laku dalam masyarakat. Rumusannya sangat abstrak, karena itu 

memerlukan usaha untuk memahami dan merincinya lebih lanjut. Adat dalam 

pengertian ini berfungsi sebagai dasar pembanguan hukum adat positif yang 

lain. Adat istiadat yang lebih nyata yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam 

kehidupan sehari-hari
25

. 
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Wahyudi Pantja Sunjata. Kupatan Jalasutera Tradisi, Makna dan Simboliknya. 

(Yogyakarta: Depdikbud. 2007). h. 71. 
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Istilah adat istiadat seringkali diganti dengan adat kebiasaan, namun pada 

dasarnya artinya tetap sama, jika mendengar kata adat istiadat biasanya aktivitas 

individu dalam suatu masyarakat dan aktivitas selalu berulang dalam jangka 

waktu tertentu. Menurut Soleman B. Taneko, “adat istiadat dalam ilmu hukum 

ada perbedaan antara adat istiadat dan hokum adat. Suatu adat istiadat yang hidup 

(menjadi tradisi) dalam masyarakat dapat berubah dan diakui sebagai peraturan 

hukum (hukum adat)”
26

. Pandangan bahwa agama memberi pengaruh dalam 

proses terwujudnya hukum adat, pada dasarnya bertentangan dengan konsepsi 

yang diberikan oleh Van den Berg yang dengan teori reception in complex 

menurut pandangan adat istiadat suatu tradisi dan kebiasaan nenek moyang kita 

yang sampai sekarang masih dipertahankan untuk mengenang nenek moyang kita 

juga sebagai keanekaragaman budaya. Istilah adat istiadat seringkali diganti 

dengan adat kebiasaan, namun pada dasarnya artinya tetap sama. Jika mendengar 

kata adat istiadat biasanya aktivitas individu dalam suatu masyarakat dan aktivitas 

ini selalu berulang kembali dalam jangka waktu tertentu (bisa harian, mingguan, 

bulanan, tahunan dan seterusnya), sehingga membentuk suatu pola tertentu. Adat 

istiadat berbeda satu tempat dengan tempat yang lain, demikian pula adat di suatu 

tempat. Adat istiadat yang mempunyai akibat hukum dinamakan hukum adat. 
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17 

 

 

Adat istiadat juga mempunyai akibat-akibat apabila dilanggar oleh masyarakat, 

dimana adat istiadat tersebut berlaku. Adat istiadat tersebut bersifat tidak 

tertulis dan terpelihara turun temurun, sehingga mengakar dalam masyarakat, 

meskipun adat tersebut tercemar oleh kepercayaan (ajaran) nenek moyang, 

yaitu Animisme dan Dinamisme serta agama yang lain. Dengan demikian adat 

tersebut akan mempengaruhi bentuk keyakinan sebagian masyarakat yang 

mempercampur adukan dengan agama Islam
27

. 

 

Adat istiadat suatu masyarakat adalah resepsi seluruhnya dari agama dan 

kepercayaan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Biasanya diikuti 

atau diwujudkan oleh banyak orang.  

Dapat disimpulkan bahwa adat istiadat adalah aktivitas prilaku-prilaku, 

tindakan-tindakan individu satu terhadap yang lain yang kemudian menimbulkan 

reaksi, sehingga menghasilkan suatu interaksi sosial. Perilaku dan tindakan 

manusia pada dasarnya adalah gerak tumbuh manusia. 

5. Tinjauan Tentang Upacara Adat 

Upacara adalah serangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat pada 

aturan tertentu berdasarkan adat istiadat, agama, dan kepercayaan. Jenis upacara 

dalam kehidupan masyarakat antara lain: upacara penguburan, upacara 

perkawinan, dan upacara pengukuhan kepala suku. Upacara adat salah satu cara 

menelusuri jejak sejarah masyarakat Indonesia pada masa lalu dapat kita jumpai 

pada upacara-upacara adat merupakan warisan nenek moyang kita. Selain melalui 

mitologi dan legenda, cara yang dapat dilakukan untuk mengenal kesadaran 

sejarah pada masyarakat yang belum mengenal tulisan yaitu melalui upacara. 

“Upacara pada umumnya memiliki nilai sacral oleh masyarakat pendukung 
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kebudayaan tersebut”
28

. Upacara adat tradisional adalah peraturan hidup sehari-

hari ketentuan yang mengatur tingkah anggota masyarakat dalam segala aspek 

kehidupan manusia. Pengertian adat adalah tingkah laku dalam suatu masyarakat 

(sudah, sedang, akan) diadakan.  

Wahyudi Pantja Sunjata mengatakan “upacara tradisional merupakan 

bagian yang integral dari tradisi masyarakat pendukungnya dan kelestariannya, 

hidupnya dimungkinkan oleh fungsi bagi kehidupan masyarakat 

pendukungnya”
29

. Penyelenggaraan upacara tradisional itu sangat penting artinya 

bagi pembinaan sosial budaya warga masyarakat yang bersangkutan. Norma-

norma dan nilai-nilai budaya itu secara simbolis ditampilkan melalui peragaan 

dalam bentuk upacara yang dilakukan oleh seluruh masyarakat pendukungnya. 

Pelaksanaan upacara adat tradisional termasuk dalam golongan adat yang 

tidak mempunyai akibat hukum, hanya saja apabila tidak dilakukan oleh 

masyarakat maka timbul rasa kekhawatiran akan terjadi sesuatu yang menimpa 

dirinya. Upacara adat adalah suatu upacara yang dilakukan secara turun temurun 

yang berlaku di suatu daerah. Dengan demikian, setiap daerah memiliki upacara 

adat sendiri-sendiri, seperti upacara perkawinan, upacara labuhan. Upacara adat 

yang dilakukan di daerah sebenarnya juga tidak lepas dari unsur sejarah. Hukum 

adat kebiasaan yang mempunyai akibat hukum, berlakunya suatu peraturan 
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hukum adat, tampak dalam penetapan (putusan-putusan) misalnya putusan kepala 

adat sesuai dengan lapangan kopetensinya masing masing. 

a. Unsur-unsur upacara adat tradisional 

Menurut Koentjaraningrat ada beberapa unsur yang terkait dengan 

pelaksanaan upacara adat diantaranya adalah: 

a. Tempat berlangsungnya upacara 

Tempat yang digunakan untuk melaksanakan suatu upacara biasanya 

adalah tempat keramat atau bersifat sakral/suci, tidak setiap orang dapat 

mengunjungi tempat itu. Tempat tersebut hanya digunakan oleh orang-orang yang 

berkepentingan saja, dalam hal ini adalah orang yang terlibat dalam pelaksanaan 

upacara seperti pemimpin upacara. 

b. Saat berlangsungnya upacara/waktu pelaksanaan 

Waktu pelaksanaan upacara adalah saat-saat tertentu yang dirasakan tepat 

untuk melangsungkan upacara. Dalam upacara rutin yang diselenggarakan setiap 

tahun biasanya ada patokan dari waktu pelaksanaan upacara yang lampau. 

c. Benda-benda atau alat dalam upacara 

Benda-benda atau alat dalam pelaksanaan upacara adalah sesuatu yang 

harus ada macam sesaji yang berfungsi sebagai alat dalam pelaksanaan upacara 

adat tersebut. 

d. Orang-orang yang terlibat didalamnya 

Orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan upacara adalah mereka yang 

bertindak sebagai pemimpin jalanya upacara dan beberapa orang yang paham 

dalam ritual upacara adat
30

. 

 

Unsur-unsur di atas merupakan kewajiban, oleh karena itu dalam setiap 

melaksanakan upacara, keempat unsur di atas harus disertakan. Di dalam unsur-

unsur tersebut, terdapat beberapa unsur perbuatan yang terkait dengan 

pelaksanaan upacara adat. 
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Beberapa perbuatan yang berkenaan pada saat berlangsungnya upacara 

seringkali dilakukan. Mereka menganggap bahwa perbuatan tersebut sudah 

menjadi kebiasaan dan memang perlu dilakukan. Adapun, kegiatan tersebut 

diantaranya adalah: 

a. Bersesaji 

Bersesaji adalah perbuatan-perbuatan untuk menyajikan makan, benda-

benda, dan sebagainya yang ditujukan kepada dewa-dewa, ruh-ruh nenek 

moyang, atau makhluk halus. Hal ini dianggap menjadi suatu perbuatan 

kebiasaan, dan dianggap seolah-olah suatu aktivitas yang secara otomatis akan 

menghasilkan apa yang dimaksud. 

b. Berdo‟a 

Berdo‟a adalah suatu unsur yang banyak terdapat dalam berbagai upacara. 

Biasanya diiringi dengan gerak-gerak dan sikap-sikap tumbuh yang pada dasarnya 

merupakan sikap dan gerak menghormat serta merendahkan diri terhadap para 

leluhur, para dewata, ataupun terhadap Tuhan. 

c. Makan bersama 

Makan bersama merupakan suatu unsur yang amat penting dan selalu 

dilaksanakan dalam banyak upacara. 

d. Berprosesi 

Berprosesi atau berpawai juga merupakan suatu perbuatan yang amat 

umum dalam banyak religi di dunia. Pada prosesi sering dibawa bendabenda 

keramat seperti patung dewa-dewa, lambang-lambang, totem, benda-benda yang 

sakti dan sebagainya, dengan maksud supaya kesaktian yang memancar dari 

benda-benda itu bisa memberi pengaruh kepada keadaan sekitar tempat tinggal 

manusia, dan terutama pada tempat-tempat yang dilalui pawai itu. Upacara ini 

sering juga mempunyai maksud yang pada dasarnya sama tetapi dilakukan 

dengan cara yang lain yaitu mengusir makhluk halus, hantu dan segala kekuatan 

yang menyebabkan penyakit serta bencana dari sekitar tempat tinggal manusia. 

e. Berpuasa 

Berpuasa sebagai suatu perbuatan keagamaan yang ada dalam hamper 

semua religi dan agama diseluruh dunia, tidak membutuhkan suatu uraian yang 

panjang lebar. Dasar pikiran yang ada dibelakang perbuatan ini bisa macam-

macam, misalnya membersihkan diri atau menguatkan batin pelaku. 

f. Bersemedi 

Adalah macam perbuatan serba religi yang bertujuan memusatkan 

perhatian si pelaku kepada maksudnya atau kepada hal-hal yang suci
31

. 
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Rangkaian kegiatan adat di atas merupakan unsur pokok di dalam 

melaksanakan upacara tradisional. Oleh karena itu, pada saat upacara tradisional 

dilangsungkan akan terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan yang telah 

disebutkan di atas. Namun tidak, semua kegiatan secara terperinci dilakukan pada 

saat pelaksanaan upacara tradisional. Ada yang terdiri dari semua kegiatan yang 

telah disebutkan di atas tetapi ada pula yang hanya melakukan beberapa dari 

kegiatan tersebut karena disesuaikan dengan kebutuhan pada saat pelaksanaan 

upacara tradisional. 

b. Tujuan upacara adat tradisional 

Maksud dan tujuan penyelenggaraan upacara sebagai ungkapan rasa 

syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta para leluhur yang telah 

melimpahkan karunianya. Pelaksanaan upacara tradisional dilakukan sebagai 

wujud penghormatan atas budaya warisan nenek moyang yang turun temurun 

harus dilestarikan. Tanpa adanya usaha pelestarian dari masyarakat, maka budaya 

nenek moyang yang berupa upacara tradisional itu akan punah dan tinggal cerita. 

Sangat disayangkan apabila hal ini terjadi mengingat di zaman sekarang negeri ini 

mengalami krisis moral yang sebenarnya dapat kita cegah dengan pelestarian 

upacara tradisional. Pelaksanaan upacara tradisional dapat memupuk rasa 

persaudaraan dan menumbuhkan nilai-nilai luhur yang penting bagi masyarakat 

dan bangsa Indosnesia.  

 

 

 



22 

 

 

Tujuan umum dari upacara adat adalah untuk membentuk individu dan 

masyarakat yang berbudi pekerti luhur. Secara khusus, upacara adat dilakukan 

sebagai wujud penghormatan dan penghargaan kepada yang ghaib. Adanya 

rasa cinta, hormat, dan bakti adalah pendorong bagi manusia untuk melakukan 

berbagai perbuatan yang bertujuan mencari hubungan dengan dunia ghaib
32

. 

 

Upacara tradisional dimaksudkan untuk mencapai kehidupan yang tentram 

dan sejahtera, diberi kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, 

“upacara tradisional juga dimaksudkan untuk menghindari dari hal-hal yang tidak 

diinginkan, dijauhkan dari malapetaka yang dikhawatirkan akan menimpa 

masyarakat apabila tidak dilaksanakan”
33

 . 

Masyarakat dulu beranggapan bahwa semua benda yang ada di 

sekelilingnya itu bernyawa, dan semua yang bergerak dianggap hidup dan 

mempunyai kekuatan ghaib atau mempunyai roh yang berwatak baik maupun 

jahat. Dengan dasar demikian mereka membayangkan dalam angan-angan mereka 

bahwa disamping segala roh yang ada tentulah ada roh yang paling berkuasa dan 

lebih kuat dari manusia. Untuk mrnghindari gangguan dari roh itu, maka mereka 

memuja-mujanya dengan jalan mengadakan upacara. Roh yang bersifat baik 

mereka minta berkah agar melindungi keluarga dan roh yang jahat mereka minta 

agar jangan mengganggunya, pemujaan arwah nenek moyang adalah agama 

mereka yang pertama, arwah nenek moyang yang pernah hidup sebelum mereka 

telah banyak jasa dan pengalamannya, sehingga perlu dimintai berkah dan 

petunjuk. 
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Pemujaan kepada arwah nenek moyang masih tetap dilakukan masyarakat 

hingga saat ini, hanya saja berubah konsep menjadi menghargai orang yang 

telah meninggal dunia. Upacara selamatan peringatan kematian dan 

pertunjukan tari-tarian tradisional serta pertunjukan wayang adalah sisa-sisa 

tindakan simbolis dalam religi peninggalan zaman Animisme. Sisa tindakan 

simbolis lainnya adalah pemberian sesaji atau sesajen bagi “sing mbahureksa, 

mbahe atau danyang” (leluhur) yang berdiam di pohon beringin atau pohon-

pohon besar dan telah berumur tua, di sendhang atau belik, tempat mata air, di 

kuburan-kuburan tua dari tokoh yang terkenal pada masa lampau, atau tempat-

tempat lainnya yang dianggap keramat dan mengandung kekuatan ghaib atau 

angker dan wingit dan berbahaya
34

. 

 

Koentjaraningrat mengatakan pemujaan kepada arwah nenek moyang sebagai 

contoh konkret dari salah satu bentuk religi yang telah dikemukakan di atas 

yaitu Dinamisme dan Animisme. Dinamisme yang berarti menganggap bahwa 

semua benda yang ada di sekelilingnya bernyawa atau menpunyai roh dan 

Animisme yang menanggap bahwa arwah atau roh nenek moyang masih selalu 

memperhatikan setiap gerakgerik manusia sehingga harus dilakukan 

penghormatan
35

. 

 

Penyelenggaraan upacara tradisional ditujukan sebagai media untuk 

memperlancar komunikasi antar warga agar terjalin rasa persatuan dan kesatuan. 

Dalam upacara itu juga terkandung nilai-nilai luhur yang sebenarnya ditujukan 

untuk menuntun masyarakat agar menjadi pribadi yang beradab dan berbudaya, 

sehingga generasi penerus bangsa yang baik untuk mewujudkan stabilitas 

nasional yang sehat dan dinamis. Dalam semua hubungan itu, maka 

keseimbangan antara hak dan kewajiban harus dijunjung tinggi. Artinya berupaya 

mengenal hak dan menikmatinya secara wajar, mengetahui kewajibannya dalam 

menunaikan sebaik-baiknya. Keseimbangan, terutama antara hak dan kewajiban 

merupakan inti dari harmoni. 
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Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan dalam 

masyarakat modern, ketika seseorang berada dalam lingkungannya maka dia akan 

mengikuti adat yang berlaku dalam lingkungannya tersebut, dan tidak berani 

meningglkan tradisi itu walaupun sudah mempunyai agama dan kepercayaan 

sendiri-sendiri. 

6. Tinjauan Tentang Pelepas Hajat 

Salah satu cara untuk memohon agar hajat terpenuhi adalah bernazar. 

Nazar memiliki aturan dan tata caranya yang khas. Salah satunya adalah, nazar 

diucapkan dengan sighah (formula tertentu), meski juga tidak harus dengan 

bahasa Arab. Misalnya, dalam bernazar kita berkata: Aku bernazar jika 

penyakitku disembuhkan maka “untuk Tuhan atasku” (lillahi 'alayya) untuk 

bersedekah seratus ribu rupiah kepada orang miskin. Maka nazar seperti itu sah 

hukumnya. Yang termasuk syarat nazar lainnya adalah, “orang yang bernazar 

harus mukallaf (memiliki taklif dan kewajiban syari) dan berakal (tidak gila atau 

tidak sadar), serta bernazar dengan ikhtiar atau kehendaknya sendiri”
36

. 

Karena itu nazar orang yang terpaksa atau orang yang bernazar karena 

emosi saat marah tidaklah sah. Selain itu perbuatan yang diniatkan untuk 

dilakukan dalam bernazar seharusnya merupakan amal perbuatan yang memiliki 

keutamaan yang layak untuk dilakukan; itu pun harus sesuai dengan kemampuan 

si pelaku yang bernazar. Jadi, “nazar adalah mewajibkan diri untuk melakukan 

                                                           
36
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amal perbuatan baik untuk Allah, atau meninggalkan perbuatan-perbuatan yang 

sebaiknya ditinggalkan untuk Allah juga”
37

. 

Adapun nazar manakah yang memiliki dampak yang lebih tinggi untuk 

mengabulkan hajat, berdasarkan kajian yang telah dilakukan terbukti bahwa 

bernazar untuk para imam suci memiliki khasiat yang tinggi. Sebagai contoh, 

seseorang bernazar jika hajatnya dikabulkan Allah, ia akan mengkhatamkan 

Quran dan pahalanya dihadiahkan kepada salah satu 14 manusia suci, atau 

berpuasa atau membaca ziarah Asyura selama empat puluh hari. 

Hanya saja poin penting yang perlu diingat, mungkin kita sering bernazar 

dengan berbagai macam nazar namun hajat yang kita inginkan tak kunjung 

terkabul, hal itu bukan berarti nazar kita tidak berguna, hal itu tak mengurangi 

nilai nazar kita, namun karena mungkin hajat tersebut tidak maslahat untuk kita, 

dan jika seandainya dikabulkan ujungnya kita nanti yang malah merugi, maka 

Allah tidak mengabulkannya, atau menunda pengabulan-Nya. Karena betapa 

banyak hal yang tidak kita sukai namun ternyata baik untuk kita, dan betapa 

banyak yang kita sukai ternyata justru buruk untuk kita. Jadi jika bagi Allah suatu 

hajat baik untuk kita maka Ia akan mengabulkannya; dan jika tidak baik, maka Ia 

menunda atau tidak mengabulkannya, namun bukan berarti nazar itu tidak 

berguna. 

 

                                                           
37

Taudhih al-Masâil Marâji', jil. 2, h. 609-612. 



26 

 

 

7. Dalil-dalil yang berkaitan dengan Mendatangi Mandula-Mandula 

Sebagai Pelepas Hajat 

 

a) QS. Al Baqarah Ayat 21-22 

                            

                                     

               

 

Terjemahnya: 21). Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang Telah 

menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa, 

22).  Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit 

sebagai atap, dan dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu dia 

menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki 

untukmu; Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi 

Allah, padahal kamu Mengetahui
38

. 

 

b) QS. Al Bayyinah Ayat 5 

                               

      

 

Artinya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan 

memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang 

lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan 

yang demikian Itulah agama yang lurus
39

. 

 

c) QS. Ali Imran Ayat 64 

                                         

                            

                                                           
38

R.H.A. Soenarjo, Al-Quran Dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 

Penterjemah/Penafsir Al-Quran, 1971), h. 3. 
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Terjemahnya: Katakanlah: "Hai ahli kitab, marilah (berpegang) kepada suatu 

kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, 

bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan dia 

dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian 

yang lain sebagai Tuhan selain Allah". jika mereka berpaling Maka 

Katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-

orang yang berserah diri (kepada Allah)"
40

. 

 

d) QS. Al-Ihlas Ayat 1-5 

                                 

 

Terjemahnya: 1).  Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. 2).  Allah adalah 

Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. 3).  Dia tiada 

beranak dan tidak pula diperanakkan, 4).  Dan tidak ada seorang pun 

yang setara dengan Dia"
41

. 

 

e) QS. Al-Baqarah Ayat 165 

                                 

                                 

 

Terjemahnya: Dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah 

tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana 

mereka mencintai Allah. adapun orang-orang yang beriman amat sangat 

cintanya kepada Allah. dan jika seandainya orang-orang yang berbuat 

zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa (pada hari kiamat), 

bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat 

berat siksaan-Nya (niscaya mereka menyesal)
42

. 
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f) QS. Al-Anam Ayat 14 

                                     

               

 

Terjemahnya: Katakanlah: "Apakah akan Aku jadikan pelindung selain dari 

Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal dia memberi makan 

dan tidak memberi makan?" Katakanlah: "Sesungguhnya Aku diperintah 

supaya Aku menjadi orang yang pertama kali menyerah diri (kepada 

Allah), dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang musyrik"
43

. 

 

g) QS. An-Nahl Ayat 36 

                                   

                             

    

 

Terjemahnya: Dan sungguhnya kami Telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat 

(untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut 

itu", Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh 

Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang Telah pasti kesesatan 

baginya. Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah 

bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul)
44

. 

 

h) QS. Al-Ahzab Ayat 57 

                              

 

Terjemahnya: Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya. 

Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan 

baginya siksa yang menghinakan
45

. 
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B. Hukum Islam 

1. Pengertian Hukum Islam 

Hukum syara‟ menurut ulama ushul ialah doktrin (khitab) syari‟ yang 

bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau 

diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqrir). Sedangkan menurut ulama 

fiqh hukum syara ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syari‟ dalam perbuatan 

seperti wajib, haram dan mubah
46

. 

Menurut Muhammad „Ali At-Tahanawi dalam kitabnya Kisyaaf 

Ishthilaahaat al-Funun memberikan pengertian syari‟ah mencakup seluruh ajaran 

Islam, meliputi bidang aqidah, ibadah, akhlaq dan muamalah (kemasyarakatan). 

Syari‟ah disebut juga syara‟, millah dan diin.
47

 Kalau kita kaitkan dengan proses 

penerimaan calon bintara dan perwira Polri, maka hal ini masuk dalam kategori 

muamalah yakni hubungan antara sesama manusia yang hukum asalnya adalah 

mubah. Hukum mubah (dibolehkan) dalam hal hubungan antara sesama manusia 

bisa tetap hukumnya apabila sesuai atau sejalan dengan syari‟at Islam, namun 

hukum tersebut bisa berubah menjadi haram apabila terdapat perilaku-perilaku 

yang melanggar syari‟at.  
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Abdul Wahhab Khaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

Cet. Ke-4, 1994), h. 154. 
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Dari definisi tersebut syariat meliputi ilmu aqoid (keimanan), ilmu fiqih 

(pemahan manusia terhadap ketentuan-ketentuan Allah), dan ilmu akhlaq 

(kesusilaan). 

Hukum Islam yang disebut juga sebagai hukum syara' terdiri atas lima 

komponen yaitu antara lain wajib, sunah, haram, makruh dan mubah: 

a. Wajib (Fardlu) 

Wajib adalah suatu perkara yang harus dilakukan oleh pemeluk agama 

Islam yang telah dewasa dan waras (mukallaf), di mana jika dikerjakan mendapat 

pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Contoh solat lima waktu, 

pergi haji (jika telah mampu), membayar zakat, dan lain-lain. 

Wajib terdiri atas dua jenis/macam: 

1) Wajib 'ain adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh semua orang muslim 

mukallaf seperti sholah fardu, puasa ramadan, zakat, haji bila telah mampu 

dan lain-lain. 

2) Wajib Kifayah adalah perkara yang harus dilakukan oleh muslim mukallaff 

namun jika sudah ada yang malakukannya maka menjadi tidak wajib lagi bagi 

yang lain seperti mengurus jenazah. 

b. Sunnat 

Sunnat adalah suatu perkara yang bila dilakukan umat Islam akan 

mendapat pahala dan jika tidak dilaksanakan tidak berdosa. Contoh : sholat 

sunnat, puasa senin kamis, solat tahajud, memelihara jenggot, dan lain 

sebagainya. 

Sunah terbagi atas dua jenis/macam: 

1) Sunat Mu'akkad adalah sunnat yang sangat dianjurkan Nabi Muhammad saw 

seperti shalat „id dan shalat tarawih. 

2) Sunat Ghairu Mu'akad yaitu adalah sunnah yang jarang dilakukan oleh Nabi 

Muhammad saw seperti puasa senin kamis, dan lain-lain. 

c. Haram 

Haram adalah suatu perkara yang mana tidak boleh sama sekali dilakukan 

oleh umat muslim di mana pun mereka berada karena jika dilakukan akan 

mendapat dosa dan siksa di neraka kelak. Contohnya main judi, minum minuman 

keras, zina, durhaka pada orang tua, riba, membunuh, fitnah, dan lain-lain. 

d. Makruh 

Makruh adalah suatu perkara yang dianjurkan untuk tidak dilakukan akan 

tetapi jika dilakukan tidak berdosa dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala 

dari Allah swt. Contoh : posisi makan minum berdiri, merokok. 
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e. Mubah 

Mubah adalah suatu perkara yang jika dikerjakan seorang muslim 

mukallaf tidak akan mendapat dosa dan tidak mendapat pahala. Contoh makan 

dan minum, belanja, bercanda, melamun, dan lain sebagainya.
48

 

 

2. Sumber-Sumber Hukum Islam 

Sumber-sumber hukum Islam (mashadir al-syari‟at) adalah dalil-dalil 

syari‟at yang darinya hukum syari‟at digali. Sumber-sumber hukum Islam dalam 

pengklasifikasiannya didasarkan pada dua sisi pandang. Pertama, didasarkan pada 

sisi pandang kesepakatan ulama atas ditetapkannya beberapa hal ini menjadi 

sumber hukum syari‟at. Pembagian ini menjadi tiga bagian : 

1) Sesuatu yang telah disepakati semua ulama Islam sebagai sumber hukum 

syari‟at, yaitu al-Qur‟an dan al-Sunah. 

2) Sesuatu yang disepakati mayoritas (jumhur) ulama sebagai sumber syari‟at, 

yaitu ijma‟/kesepakatan dan qiyas/analogi. 

3) Sesuatu yang menjadi perdebatan para ulama, bahkan oleh mayoritasnya yaitu 

Urf (tradisi), istishhab (pemberian hukum berdasarkan keberadaannya pada 

masa lampau) maslahah mursalah (pencetusan hukum berdasarkan prinsip 

kemaslahatan secara bebas), syar‟u man qablana (syari‟at sebelum kita), dan 

madzhab shahabat.
49

 

 

3. Tujuan Hukum Islam 

Asy Syatibi mengatakan bahawa tujuan Syariat Islam adalah mencapai 

kemaslahatan hamba baik di dunia maupon di akhirat. Antara kemaslahatan 

tersebut adalah seperti berikut: 

a. Memelihara Agama 

b. Memelihara Jiwa 

c. Memelihara Akal 
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d. Memelihara Keturunan 

e. Memelihara Kekayaan 

Lima unsur di atas dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu: 

1) Dharuriyyat 

2) Hijiyyat 

3) Tahsiniyyat
50

 

 

Peringkat Dharuriyyat menepati urutan yang pertama, disusuli dengan 

peringkat yang ke dua yaitu Hijiyyat dan dilengkapi dengan yang terakhir sekali 

ialah Tahsiniyyat. 

Yang dimaksudkan dengan Dharuriyyat adalah memelihara segala 

kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Yang 

dimaksudkan dengan Hijiyyat adalah tidak termasuk dlam kebutuhan-kebutuhan 

yang esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari 

kesulitan hidup mereka. Dimaksudkan pula dengan Tahsiniyyat adalah kebutuhan 

yang menunjang peningkatan seseorang dalam masyarakat dan dihadapan 

Tuhannya, sesuai dengan kepatutan. Kesimpulannya disini ketiga-tiga peringkat 

yang disebut Dharuriyyat, hijiyyat serta Tahsiniyyat, mampu mewujudkan serta 

memelihara kelima-lima pokok tersebut. 

a. Memelihara Agama (Hifz Ad-Din) 

Menjaga atau memelihara agama,berdasarkan kepentingannya, dapat kita 

bedakan dengan tiga peringkat ini: 

1) Dharuriyyah: Memelihara dan melaksanakan kewajiban agama yang 

masuk peringkat  primer . 
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Contoh : Solat lima waktu. Jika solat itu diabaikan, maka akan 

terancamlah eksestensi agama. 

2) Hijiyyat : Melaksanakan ketentuan Agama 

Contoh : Solat Jamak dan Solat qasar bagi orang yang sedang bepergian. 

jika tidak dilaksanakan solat tersebut, maka tidak akan mengancam 

eksestensi agamanya melainkan hanya mempersulitkan bagi orang yang 

melakukannya.  

3) Tahsiniyyat : Mengikuti petunjuk agama. 

Contoh : Menutup aurat baik di dalam maupun diluar solat, 

membersihkan badan, pakaian dan tempat. Kegiatan ini tidak sama sekali 

mengancan  eksestensi agama dan tidak pula mempersulitkan bagi orang 

yang melakukannya. 

b. Memelihara Jiwa (Hifz An-Nafs) 

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya, kita dapat bedakan 

dengan tiga peringkat yaitu: 

1) Dharuriyyat: Memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk 

mempertahankan hidup. Jika diabaikan maka akan berakibat terancamnya 

eksestansi jiwa manusia. 

2) Hijiyyat: sepertinya diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati 

makanan  yang halal dan lazat. Jika diabaikan maka tidak akan 

mengancam eksestensi manusia, melainkan hanya untuk mempersulitkan 

hidupnya. 
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3) Tahsiniyyat: Sepertinya ditetapkannya tatacara makan dan minum. 

Kegiatan ini hanya berhubung dengan kesopanan dan etika. Sama sekali 

tidak mengancam eksestensi jiwa manusia ataupun mempersulitkan 

kehidupan seseorang.  

c. Memelihara Akal (Hifz Al-„Aql) 

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi 

tiga peringkat yaitu:  

1) Dharuriyyat: Diharamkan meminum minuman keras. Jika tidak 

diindahkan maka  akan mengakibatkan terancamnya eksestensinya akal. 

2) Hijiyyat: Sepertinya menuntut ilmu pengetahuan. Jika hal tersebut 

diindahkan maka tidak akan mengakibatkan terancamnya eksestensinya 

akal. 

3) Tahsiniyyat: Menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan 

sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini jika diindahkan maka tidak akan 

ancamnya eksestensi akal secara langsung.  

d. Memelihara Keturunan (Hifz An-Nasl) 

1) Dharuriyyat: Sepertinya disyari‟atkan nikah dan dilarang berzina. Jika di 

abaikan maka  eksestensi keturunannya akan terancam. 

2) Hijiyyat : Sepertinya ditetapkan menyebut mahar bagi suami pada waktu 

akad  nikah dan diberi hak talaq padanya. Jika mahar itu tidak disebut 

pada waktu akad maka si suami akan mengalami kesulitan, karena suami 

harus membayar mahar misl. 
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3) Tahsiniyyat: Disyariatkan Khitbah atau Walimah dalam perkawinan. hal 

ini jika diabaikan maka tidak akan mengancam eksestensi keturunan. 

e. Memelihara Harta (Hifz Al-Mal) 

1) Dharuriyat: Tata cara pemilikan dan larangan mengambil harta orang 

lain. Jika Diabaikan maka akan mengakibatkan eksestensi harta. 

2) Hijiyyat: Sepertinya tentang jual beli dengan salam. Jika tidak dipakai 

salam, maka tidak akan mengancam eksestensi harta. 

3) Tahsiniyyat: Menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini 

erat Kaitannya dengan etika bermu‟amalah atau etika bisnis
51

 . 

 

C. Penelitian Relevan 

Sepanjang pengetahuan peneliti, telah ada beberapa penelitian yang telah 

dilakukan terkait dengan Pengaruh Kreativitas Guru Terhadap Prestasi Belajar, 

antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Suryatin dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik 

Khitan Di Desa meluhu Kecamatan Meluhu Kabupaten konawe”. Hasil 

penelitian tersebut mengungkapkan bahwa (1) Prosesi khitan di Desa meluhu 

Kecamatan Meluhu Kabupaten konawe adalah sebagai berikut: pertama, 

ziarah ke makam keluarga. Kedua, sisingaan. Ketiga, prosesi rasulan. 

Keempat, praktik khitan. Kelima, perayaan khitan. Sedangkan dalam upacara 

tetesan tidak ada ritual seperti ziarah kubur, sisingaan, rasulan dan perayaan. 

                                                           
51

Azrul, Tujuan Hukum Islam, http://ms.shvoong.com/books/dictionary/1916025-tujuan-

hukum-islam/, (Akses Tgl. 26 Juni 2014).  

http://ms.shvoong.com/books/dictionary/1916025-tujuan-hukum-islam/
http://ms.shvoong.com/books/dictionary/1916025-tujuan-hukum-islam/
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Hanya saja untuk mensyukuri upacara tetesan ini dilaksanakan tahlil dan do‟a 

bersama. (2) Prosesi khitan di Desa meluhu Kecamatan Meluhu Kabupaten 

konawe banyak mengandung ‟urf karena banyak unsur dalam pelaksanaan 

prosesi khitan tersebut merupakan adat istiadat setempat yang telah 

dilaksanakan sejak lama. Dalam tinjauan hukum Islam unsur-unsur dalam 

prosesi khitan tersebut bisa dikategorikan dalam berbagai macam‟urf. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Kholis, dalam skripsinya yang berjudul 

“Semedi dalam Kebudayaan Jawa (Studi Kasus di desa lalonggotomi 

kecamatan pondidaha kabupaten konawe)”. Dalam penelitian ini, ia 

menemukan bahwa Pelaku melakukan kungkum di air bertujuan 

menghilangkan godaan dunia dengan perantaraan media air, yaitu akan 

manunggal dengan sifat air yang tidak hanya mengalir tetapi juga 

membersihkan. Secara umum, semedi diawali dengan melakukan tapa 

kungkum yang dilanjutkan dengan proses meditasi. Meditasi berada pada 

tingkatan awal dari keseluruhan proses semedi, gunanya untuk menentramkan 

cipta, karsa, niat manusianya, juga hawa nafsunya. Kalau semua itu sudah 

tenteram otomatis syaraf-syaraf dalam tubuh manusia membentuk harmoni 

maka tercapailah ketentraman jiwa. Dampaknya setelah meditasi ialah rileks 

dan stres hilang. Proses meditasi dapat dilanjutkan ke tahapan semedi. 

Dari beberapa penelitian yang dikemukakan di atas, ada aspek-aspek 

tertentu yang memiliki kesamaan dengan proposal penelitian ini yaitu terletak 

pada bidang kajiannya yang membahas tentang Kebiasaan Masyarakat 
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Mendatangi Mandula-Mandula Sebagai Pelepas Hajat Ditinjau Dari Hukum 

Islam. Namun persamaan tersebut tidak menyangkut substansi yang diteliti karena 

rumusan masalah yang ingin diteliti dalam proposal penelitian ini berbeda dengan 

rumusan masalah yang ada dalam penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, 

peneliti  ingin mengungkapkan Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap 

Kebiasaan Masyarakat Mendatangi Mandula-Mandula Sebagai Pelepas Hajat Di 

Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan. Dengan memahami masalah 

pokok yang ingin dikaji dalam penelitian ini, maka dapat ditegaskan bahwa 

penelitian ini bukanlah pengulangan dari apa yang telah diteliti oleh peneliti 

sebelumnya dan penelitian ini bukan merupakan plagiat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


