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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang luas dan fleksibel yang mengkaji banyak hal.

Kajian ilmu dalam Islam tidak hanya pada inti ajaran Islam itu sendiri, melainkan

juga pada ilmu lain yang relevan terhadap ajaran Islam. Semua aspek dan hal dalam

kehidupan manusia diatur oleh Islam. Cakupan kajian Islam sangatlah luas karena

tidak ada satupun hal yang tidak diatur dan dibahas dalam Islam, salah satunya

budaya. Islam agama yang mencintai keindahan sehingga dalam Islam terdapat aspek

hubungan Islam dengan budaya. Islam merupakan agama yang berkembang, fleksibel

dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan jaman. Namun hal ini, perlu

dipikirkan secara lebih mendasar, logis dan menyeluruh sehingga perkembangan

yang terjadi tidak bertentangan dengan inti ajaran Islam. Islam adalah agama yang

sangat menghargai seni atau kebudayaan. 1

Islam sebagai sebuah agama yang mempunyai arti penting dalam kehidpan

bermasyarakat, karena agama adalah suatu jenis sistem sosial yang disebut oleh

penganut-penganutnya yang berporos pada kekuatan-kekuatan nonempiris yang

dipercayai dan didayagunakannya untuk mencapai keselamatan bagi diri mereka dan

masyarakat luas umumnya.2 Islam juga menganjurkan hablun minannas yaitu tali

hubungan antara manusia dengan manusia. Yakni dengan adanya sebuah budaya baik

1D. Hendropuspito,Oc, Sosiologi Agama (Yogyakarta: 1984), h. 34.
2Husain Bahri, SJ. Pedoman Fiqih Islam, Kitab Hukum Islam dan Tafsirnya (Surabaya: al-

Ikhlas. 1981), h. 63.
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dari budaya peninggalan hindu-budha maupun dari budaya Islam itu sendiri, bisa

menghantarkan manusia sebagai makhluk sosial yang mana juga akan membutuhkan

tali persaudaraan antara umat.

Islam sebagai agama besar juga mempunyai nilai-nilai sejarah kebudayaan

yang tinggi, khususnya sejarah awal masuknya Islam ke Indonesia yang disebarkan

oleh para ulama’ dan aulia’ dengan menggunakan dakwah dan juga kerja sama dalam

bidang perdagangan. Oleh karena itu Islam masuk melalui perdamaian, maka secara

tidak langsung Islam akan berbenturan dengan kebudayaan yang dilakukan oleh

masyarakat. Rasulullah sebagai tauladan bagi umat Islam telah mengajarkan

bagaimana seorang hamba dapat mencurahkan rasa syukurnya kepada Allah swt. atas

segala nikmatnya dengan berbagai cara yang dilakukan. Salah satu cara syukurnya

yaitu dengan menggunakan suatu budaya atau kebudayaan dalam kehidupan

masyarakat. 3

Islam dengan syari’at serta peraturannya telah menetapkan kriteria yang

harus dipenuhi oleh suatu budaya agar ia dianggap benar atau salah. Dalam Islam,

nilai kebenaran dalam suatu budaya bukanlah diatur oleh manusia yang menganut

budaya itu sendiri, melainkan oleh syari’at yang telah ditetapkan langsung oleh Allah

swt. melalui kitab-Nya serta Rasul-Nya. Dengan kata lain bukan agama yang

mengikuti budaya, tapi budayalah yang harus sesuai dengan agama. Namun, bukan

berarti Islam datang dengan menghapus budaya masyarakat terdahulu yang masih

3Ki Hajar, Dewantara, Kebudayaan (Yogyakarta: Penerbit Majelis Luhur Persatuan
Tamansiswa, 1994).
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mengagung-agungkan budaya nenek moyangnya. Islam datang dengan kedamaian

dan kebaikan. Karena itu, Rasulullah saw. memperkenalkan ajaran Islam tanpa

menghilangkan semua budaya jahiliyyah. Dengan kebijaksanaannya, beliau hanya

membuang budaya jahiliyyah yang bertentangan denagn ajaran Islam dan

mempertahankan yang masih sesuai tentunya dengan sedikit merombaknya agar

benar-benar terbebas dari unsur syirik, kefasikan, serta kemaksiatan. Setiap adat

kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat sosial tidak lepas dengan ajaran

Islam.

Ajaran-ajaran Islam yang diyakini oleh umat Islam mengandung nilai-nilai

Islam yang memiliki peran yang sangat penting didalam mengembangkan

kebudayaan Islam. Di sanping itu, ajaran-ajaran Islam juga membumikan ajaran

utama (yang sebagai syariah) sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hidup umat

manusia. Manusia sering dikatakan sebagai mahluk yang paling tinggi dibandingkan

dengan mahluk lainnya. Tingginya harkat dan martabat manusia karena manusia

mempunyai akal budi. Dengan adanya akal budilah, manusia mampu menghasilkan

kebudayaan yang cenderung membuat manusia menjadi lebih baik dan lebih maju.

Kebudayaan dapat didefinisikan sebagai suatu keseluruhan pengetahuan

manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan

menginterpretasi lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi pedoman bagi

tingkah lakunya. Suatu kebudayaan merupakan milik bersama anggota suatu

masyarakat atau suatu golongan sosial, yang penyebarannya kepada anggota-

anggotanya dan pewarisannya kepada generasi berikutnya dilakukan melalui proses
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belajar dan dengan menggunakan simbol-simbol yang terwujud dalam bentuk yang

terucapkan maupun yang tidak (termasuk juga berbagai peralatan yang dibuat oleh

manusia). Dengan demikian, setiap anggota masyarakat mempunyai suatu

pengetahuan mengenai kebudayaannya tersebut yang tidak sama dengan anggota-

anggota lainnya, disebabkan oleh pengalaman dan proses belajar yang berbeda dan

karena lingkungan-lingkungan yang mereka hadapi tidak selamanya sama.

Budaya atau kebudayaan yang dimiliki oleh suatu bangsa merupakan

keseluruhan hasil cipta, karsa, dan karya manusia. Indonesia sendiri sebagai negara

kepulauan dikenal dengan keberagaman budayanya, yang mana keanekaragaman

itulah menunjukkan betapa pentingnya aspek kebudayaan bagi suatu negara.

Banyak budaya Indonesia yang mengandung nilai-nilai Islam dan

terintegrasi dalam kehidupan beberapa masyarakat. Salah satu di antaranya adalah

budaya kabuenga. Kabuenga adalah merupakan tradisi mencari pasangan hidup khas

Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi. Tradisi ini, bermula ketika

kaum muda-mudi setempat jarang mempunyai kesempatan ketemu. Dahulu para

pemuda sering berlayar untuk merantau atau lebih banyak di laut sehingga sulit

bertemu dengan para gadis. Karena itulah para muda-mudi yang belum menikah

kemudian dipertemukan dalam budaya kabuenga. Kabuenga yang dianggap

mengandung nilai-nilai sakral oleh masyarakat khususnya Wangi-Wangi Selatan.

Pada masa lampau kabuenga digelar sekali dalam setahun yakni pada setiap usai

merayakan hari Raya Idul Fitri. Para tetua adat memilih perayaan hari Raya Idul Fitri

sebagai momentum paling tepat menggelar budaya kabuenga karena pada hari besar
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umat Islam masyarakat Wangi-Wangi Selatan yang merantau diberbagai daerah,

pulang kampung atau mudik lebaran. Kaharmonisan dalam masyarakat akan

dipandang dari segi kebudayaannya, yang mana budaya juga akan membawa

kerukunan bagi masyarakat ditempat khususnya muda-mudi.

berdasarkan latar belakang di atas, penulis beranggapan bahwa budaya

kabuenga masyarakat Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi sangat unik untuk

di jadikan pokok pembahasan penelitian karena kabuenga selain diidentik dengan

ajang pencarian jodoh bagi muda-mudi juga dapat menyatukan kebersamaan

masyarakat di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan permasalahan

sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktek Budaya Kabuenga dalam masyarakat Kec. Wangi-Wangi

Selatan Kab. Wakatobi ?

2. Apa nilai-nilai ajaran Islam yang terkandung dalam Budaya Kabuenga di Kec.

Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui praktek budaya kabuenga dalam masyarakat di Kecamatan

Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi.
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b. Untuk mengetahui nilai-nilai ajaran Islam yang terkandung dalam budaya

kabuenga di Kecamatan  Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah

memberikan sumbangsih pemikiran bagi kita khsususnya bagi Penulis dan

masyarakat Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah unsur yang memberitahukan caranya mengukur

suatu variabel4, sehingga suatu penelitian dapat lebih mendalam dan komprehensif.

Sehingga untuk menghindari terjadinya kesalahan persepsi pembaca

mengenai maksud penelitian ini, maka sebagai frame of reference (menyamakan

pemahaman) penulis perlu mengemukakan definisi dari setiap variabel judul, sebagai

berikut:

1. Budaya Kabuenga adalah suatu adat kebiasaan yang berkembang di kalangan

masyarakat Wangi-Wangi Selatan, yang dilakukan (mendirikan kabuenga

ditengah lapangan untuk diduduki) oleh para muda-mudi yang belum

memiliki ikatan perkawinan.

2. Perspektif Islam adalah pandangan tentang peraturan dan ketentuan dari Allah

swt. yang berkenaan dengan kehidupan makhluk-Nya berdasarkan al-Qur’an

4Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survai (Jakarta: PT. Pustaka
LP3ES Indonesia, 1995), h. 46.
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dan Hadits Nabi saw., pendapat Sahabat dan Tabi’in yang biasa disebut

hokum syara’.

Jadi, Perspektif Islam terhadap budaya kabuenga adalah bagaimana Islam

memandang suatu cara hidup dalam sekelompok orang atau masyarakat yang selama

ini menjadi adat kebiasaan masyarakat Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten

Wakatobi, yaitu seperti kabuenga yang dilakukan oleh sekelompok muda-mudi yang

belum memiliki ikatan perkawinan.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Budaya atau Kebudayaan

1. Pengertian Budaya atau Kebudayaann

Kata “Budaya” berasal dari Bahasa Sansekerta “Buddhayah”, yakni bentuk

jamak dari “Budhi” (akal). Jadi, budaya adalah segala hal yang bersangkutan dengan

akal. Selain itu kata budaya juga berarti “budi dan daya” atau daya dari budi. Jadi

budaya adalah segala daya dari budi, yakni cipta, rasa dan karsa.1

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia budaya artinya pikiran, akal budi,

hasil, adat istiadat atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah.2

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh

sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk

dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat,

bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga

budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang

cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha

berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan

perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari.

1Ary H. Gunawan, Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi tentang Pelbagai Problem
Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 16.

2Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), Edisi ke-3
(Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 169.


