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ABSTRAK

Nama: Yuyun, NIM : 12 03 01 02 002, Judul Skripsi : “Praktek Ritual Bakar Dupa Dalam 
Pandangan Islam Di Desa Lawonua Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe”, Pembimbing I: 
Dr. H. Muh. Ikhsan, M. Ag. Pembimbing II: Dr. Asliah Zainal, M.A.

Skripsi ini mengkaji Bagaimana pelaksanaan ritual bakar dupa. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui mengapa masyarakat Desa Lawonua masih mempraktekkan ritual 
bakar dupa, bagaimana pandangan Islam terhadap praktek ritual bakar dupa.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif  yakni 
dengan cara observasi dan interview. Teknik analisis data yang digunakan ditempuh dengan 
reduksi, display dan verifikasi. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan trianggulasi
sumber, trianggulasi tehnik/metode dan trianggulasi waktu.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal. A)Pelaksanaan Ritual 
Bakar Dupa di Desa Lawonua Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe adalah suatu kegiatan 
yang diselenggarakan oleh masyarakat secara turun temurun. Dalam masyarakat Lawonua terkait 
dengan pelaksanaan ritual bakar dupa terdapat berbagai macam pelaksanaan diantaranya sebagai 
berikut: 1)Ritual Daur Kehidupan. a.Pelaksanaan Ritual Kelahiran b.Pelaksanaan Ritual 
Pernikahan c.Pelaksanaan Ritual Selamatan Kematian. 2) Ritual Insidentil a.Pelaksanaan Ritual 
setelah Menyelesaikan pendidikan.b.Pelaksanaan Ritual Menyambut Bulan Ramadhan 
/Lebaran.c.Pelaksanaan Ritual Penyucian Diri/Tolak Bala Mosehe Wonua. 3) Ritual Pengolahan 
Tanah; pelaksanaan Ritual Panen Padi. B)Faktor Masyarakat Lawonua masih Mempraktekkan 
Ritual Bakar Dupa di Desa Lawonua Keacamatan Besulutu Kabupaten Konawe karena 
disebabkan oleh beberapa faktor yakni sebagai berikut: 1)Melestarikan budaya nenek moyang 
karena budaya nenek moyang sudah ada sejak nenek moyang masih hidup maka secara turun 
temurun dilestarikan oleh generasi ke generasi berikutnya yang kemudian sebagai anak atau 
masyarakat hanya sekedar melanjutkan budaya yang perna diwariskan oleh leluhur terdahulu. 2) 
Kebiasaan Masyarakat yang sulit dirubah yakni keterkaitan antara keadaan masyarakat kini dan 
kepercayaan masyarakat sebelumnya (animisme-dinamisme, Hindu-Budha), masih melekat pada 
pemahaman masyarakat atau kepercayaan lama yang sangat kuat dan sudah mendarah daging 
pada benak masyarakat, sehingga sulit untuk dihilangkan atau ditinggalkan.
C)Pandangan Islam terhadap Praktek Ritual Bakar Dupa di Desa Lawonua Kecamatan Besulutu 
Kabupaten Konawe. Dalam pelaksanaan ritual bakar dupa terdapat dua masalah yakni dalam hal 
menyediakan makanan pada penyelenggaraan ritual dupa tersebut yakni di dalamnya ada 
sedekah dan mempererat tali silahturrahmi antara tetangga, keluarga, sanak saudara maupun 
kerabat lainnya maka Islam memandang ini adalah termasuk ibadah yang di dalamnya terdapat 
amalan sedekah. Tetapi dalam hal mempertarai do’a dengan asap dupa agar do’a dapat sampai ke 
langit maka hal tersebut termasuk bid’ah bahkan syirik besar karena mempersekutukan Allah 
SWT.







BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW,. 

supaya beliau dapat menyerukan kepada seluruh manusia agar mempercayai wahyu 

tersebut dan mengamalkan segala ajaran-Nya. Inti dari Islam itu sendiri adalah 

keyakinan terhadap yang maha kuasa yaitu Allah SWT. Dalam Islam, ilmu 

merupakan salah satu perantara untuk memperkuat keimanan. Iman hanya akan 

bertambah dan kuat jika disertai ilmu pengetahuan. Seorang ilmuwan besar, Albert 

Enstein mengatakan bahwa “science without religion is blind, and religion without 

science is lame”; Ilmu tanpa agama buta, dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh.

Sebagian masyarakat menganggap bahwa praktek ritual bakar dupa 

merupakan salah satu ajaran Islam karena di dalamnya terdapat bacaan Al-Qur’an. 

Selain itu, mereka juga beranggapan bahwa orang yang masih hidup dapat mencari 

pahala dan meminta kepada Allah untuk  dikirimkan kepada orang yang sudah wafat. 

Kebiasaan ini terus berkembang di Desa Lawonua yang misalnya dalam ritual-ritual 

tertentu seperti ketika berdo’a, ziarah kubur, perkawinan, acara tahlilan, setelah panen 

pertanian dan peringatan hari kematian yang dilengkapi dengan bakar dupa. Tradisi 

ritual bakar dupa setelah kematian maupun lainnya terus menerus dilestarikan karena 

didorong oleh suatu keyakinan dan kepercayaan yang kuat terhadap sistem nilai dan 

adat kebiasaan yang sudah berjalan turun temurun sehingga mereka tidak berani 


