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ABSTRAK

AHMAD DILAN Nim 13010101102,”Nilai-Nilai Pendidikan Yang Terkandung
Dalam Tutura Kasambu Pada Masyarakat Desa Lapole Kecamatan Maligano
Kabupaten Muna”. Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah
(dibimbing oleh Bapak Aliwar, S.Ag,.M.Pd.)

Penelitian ini dengan judul “Nilai-Nilai Pendidikan Yang Terkandung Dalam
Tutura Kasambu Pada Masyarakat Desa Lapole Kecamatan Maligano Kabupaten
Muna”. Diteliti di desa lapole Kecamatan Maligano Kabupaten Muna. Masalah yang
dikaji dalam penellitian ini adalah bagaimana proses Tutura Kasambu, apa nilai- nilai
pendidikan yang terkandung dalam tutura kasambu. penelitian ini bertujuan Untuk
mengetahui proses pelaksanaan tutura kasambu pada masyarakat Desa Lapole
kecamatan Maligano Kabupaten  Muna. Untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan
yang terkandung dalam tutura kasambu pada masyarakat Desa Lapole Kecamatan
Maligano Kabupten Muna

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yakni menggambarkan
hasil temuan lapangan dengan melalui tehnik pengumpulan data, observasi langsung,
wawancara, dan dokumen. Adapun teknik analisis data ditempuh dengan cara reduksi
data, display data dan verifikasi (penarikan kesimpulan). Uji keabsahan/reabilitas data
ditempuh dengan cara perpanjangan waktu dilapangan, peningkatan ketekunan,
triangulasi,.

Hasil penelitian bahwa Tutura kasambu merupakan budaya yang dilakukan
oleh masyarakat Muna khususnya  desa Lapole. Adapun yang menjadi tujuan
diadakannya Tutura Kasambu pada masyarakat Muna untuk menyambut datangnya
sang bayi yang akan lahir di dunia dengan selamat tanpa ada hal buruk pada bayi
yang telah dikandung oleh seorang ibu, yang kelahiran pertama dari perkawinan yang
sah. Proses pelaksanaan ritual Tutura Kasambu sebagai berikut : Mandi pertama
untuk suami-istri dikenal dengan mandi tolak bala mandi adat dan di lanjutkan
dengan mandi bersih dengan kedua suami-istri bahwa telah selesai dilakukan mandi
adat dengan tujuan untuk membersihkan diri baik fisik maupun psikis. Kemudian
mandi kasambu, mandi kasambu ini merupakan ritul sacral dalam kasambu serta
dilanjutkan dengan saling suap baik suami istri maupun sanak saudara yang dipimpin
oleh bhisa (dukun). Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam tutura kasambu yaitu
nlai pedidikan akhlak, tanggung jawab dan penduli sosial.
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