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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang masalah. 

Indonesia sebagai sebuah negara yang besar, terkenal dengan 

keanekaragaman suku dan kebudayaan. Kepulauan Indonesia yang terbentang dari 

Sabang sampai Merauke didiami oleh berbagai suku yang memiliki kebudayaan 

sendiri-sendiri. Indonesia terdiri dari beriburibu suku bangsa yang memiliki tradisi 

berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal lnilah yang menyatakan bahwa 

Indonesia merupakan negara yang majemuk akan kebudayaan, baik dalam bentuk 

bahasa sehari-hari maupun tradisi-tradisi lainnya. 

Setiap daerah atau provinsi di Indonesia, mempunyai ciri khas tersendiri 

terkait tradisi atau budaya yang sampai kini masih dilestarikan. Selain karena 

dianggap sakral, juga termaksud warisan atau ajaran para leluhurnya. Dalam hidup 

ini manusia menghadapi berbagai persoalan dan tantangan, seperti gagal panen, 

bencana alam, penyakit, dan sebagainya. Manusia tidak bisa lepas dan lari dari 

persoalan tersebut. Ada banyak cara yang dilakukan oleh manusia, salah satunya 

berdamai dengan alam melalui pelaksanaan serangkaian ritual atau upacara. 

Meskipun manusia berada dalam zaman yang serba maju dan canggih, namun cara 

seperti ini tidaklah ditinggalkan sepenuhnya oleh sebagian kelompok masyarakat. 

Bagi mereka melaksanakan ritual untuk berdamai dengan alam adalah jalan untuk 

mencapai kehidupan yang damai, aman, tenteram, dan sejahtera.
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Di sisi lain kemajemukan Indonesia ialah terdapat beraneka ragam ritual 

keagamaan yang dilaksanakan dan dilestarikan oleh masingmasing masyarakatnya. 

Seperti ritual keagamaan mempunyai bentuk atau cara melestarikan serta maksud 

dan tujuan yang berbeda-beda, di antara kelompok masyarakat yang satu dengan 

masyarakat yang lain. Hal ini tentunya yang membedakan antara lingkungan tempat 

tinggal, adat serta tradisi yang diwariskan secara turun temurun. Ritual keagamaan 

dalam kebudayaan suku bangsa biasanya merupakan unsur kebudayaan yang paling 

tanpak lahir. Sebagaimana beberapa daerah di negara Indonesia, nampak masih 

banyak pula membudayakan kepercayaan terhadap jimat, kayu, batu, dan lain-lain 

yang dianggap memiliki kekuatan supranatural yang dapat mempengaruhi gerak 

hidup, dapat membuat untung rugi, bencana dan bahagia terhadap umat manusia. 

Salah satunya bisa dilihat dipulau Talaga Raya, Kecamatan Talaga Raya, 

Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Ritual yang dilakukan berlaku pada 

pasangan suami istri yang telah ditinggal wafat oleh suaminya dan sebaliknya. 

Masyarakat di pulau Talaga Raya mempunyai cara yang berbeda ketika ada 

pasangan suami istri yang ditinggal wafat. Menurut masyarakat Talaga Raya ketika 

suaminya wafat, maka istrinya dilarang keluar kamar atau rumah selama 7 hari atau 

selama tahlillan dan siwanita juga dilarang bertemu dengan siapapun terkecuali 

sanak saudara, hal ini juga berlaku pada suami yang ditinggal oleh istrinya. Konon 

menurut kepercayaan masyarakat Talaga Raya jika melanggar tradisi keluar kamar 

atau rumah, sang suami atau istri yang ditinggal wafat itu akan cepat ingin menikah 

lagi bahkan menikah di kuburan suami atau istrinya. Jika bertemu dengan selain 
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keluarga maka orang yang melihatnya akan tertimpa sial, misalnya seperti suami 

atau istrinya yang melihat maka akan meninggal pula. 

Fenomena seperti dijelaskan di atas masih ditemukan di masyarakat Talaga 

Raya Kabupaten Buton Tengah. Meskipun harus diakui, sebenarnya fenomena ini 

pada masa lalu juga dilaksanakan oleh berbagai suku bangsa di Indonesia. Hanya 

saja sejalan dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, tradisi ritual ini 

secara perlahan mulai ditinggalkan. Bagi masyarakat Talaga Raya, pelaksanaan 

ritual tolak bala merupakan suatu tradisi yang penting dan tidak bisa ditinggalkan. 

Meskipun mereka sudah menganut agama Islam, praktik ini masih tetap bertahan. 

Meminjam istilah Mohd. Taib Osman, ritual tolak bala dapat dikelompokkan ke 

dalam “Islam Populer”.1 Islam populer merupakan hasil dari dialektika antara 

agama (Islam) yang dianut oleh masyarakat dengan kepercayaan lokal. 

Pergulatan agama dan tradisi lokal sudah lama menjadi objek kajian, baik 

dalam tinjauan sosiologis maupun antropologis. Geertz2 memandang bahwa agama 

dan budaya berjalan secara membalas, artinya pada satu sisi agama memberi 

pengaruh terhadap budaya dan pada saat yang sama budaya juga mempengaruhi 

agama. Dari sinilah terjadinya keragaman dalam kebudayaan Islam, di mana setiap 

daerah mempunyai corak atau ciri khas sendiri. Hal ini tentu saja merupakan 

konsekuensi dari bagaimana Islam masuk di daerah tersebut. Kajian komparatif 

Islam di Indonesia dan Maroko yang dilakukan oleh Clifford Geertz,3 misalnya 

                                                           
1 Mohd. Taib Osman (ed.), Masyarakat Melayu Struktur, Organisasi dan Manifestasi (Kuala 

Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2003), 192-193. 
2 Clifford Geertz, Kebudayaan dan Agama terjemahan (Yogyakarta: Kanisius, 2002), h.49. 
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membuktikan adanya pengaruh budaya dalam memahami Islam. Sementara dalam 

Q.S Al-Baqarah Ayat 208 : 

                               

       

Terjemahnya : 

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, 

dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu 

musuh yang nyata bagimu. 

Kata bala’ sangat populer bukan hanya dalam kosa kata bahasa Arab, bahkan 

orang-orang yang berada diluar Arab, bahkan orang Jawa untuk menunjukkan suatu 

peristiwa juga sering menggunakan istilah kata bala, seperti tolak balak. Begitu 

kental keberagamaan masyarakat jawa sehingga semua hal yang terkait dengan 

kehidupan, kematian dan juga bencana alam selalu mereka hubungkan dengan ridah 

Allah. Sikap ini wajar mengingat penetrasi wacana dan nilai Islam cukup kuat ke 

dalam tradisi sebagaimana yang hidup di kalangan masyarakatnya. 

Ritual tolak bala mengandung kepercayaan terhadap adanya kekuatan alam 

yang harus didukung dan dipertahankan untuk mencari jalan terbaik dalam 

meneruskan kehidupan sehari-hari masyarakat agar dijauhkan atau terhindar dari 

marabahaya. Masyarakat Talaga Raya memandang bahwa ritual tolak bala 

merupakan suatu bentuk upacara yang mengandung kepercayaan sebagai 

penolakan terhadap datangnya penyakit dari orang yang meninggal kepada 

keluarganya yang masih hidup. Ritual ini merupakan perilaku simbolis atau 

tindakan sekaligus sebagai wujud ekspresi jiwa mereka dalam menjalin hubungan 

dengan penghuni dunia gaib. Setiap ada masyarakat yang meninggal, masyarakat 
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Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah melaksanakan ritual ini sebagai warisan 

tradisi nenek moyang mereka dengan tujuan untuk mendapatkan keselamatan atau 

terhindar dari penyakit. Praktik ritual tolak bala mengandung unsur yang berasal 

dari agama Islam, yaitu doa yang dibacakan oleh tokoh agama dan menjadi tradisi 

turun temurun dari masyarakat Talaga Raya. Dengan demikian, ritual ini 

merupakan satu bentuk dari perpaduan unsur Islam dengan kepercayaan lokal. 

Kasus tersebut menurut penulis, menarik untuk dijadikan penelitian, karena 

dalam kasus ini peneliti mencoba menganalisis Bagaimana proses pelaksanan ritual 

tolak bala pasca kematian suami atau istri di Kecamatan Talaga Raya dan 

Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap rirual tolak bala pasca kematian suami 

atau istri di Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah. untuk itu dari 

permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul  

“Ritual Tolak Bala Pasca Kematian Suami Atau Istri Ditinjau Dalam Hukum 

Islam (Studi Di Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Masalah yang akan di teliti agar dapat menjadi jelas dan lebih operasional 

maka masalah ini perlu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses pelaksanan ritual tolak bala pasca kematian suami atau istri 

di Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah? 

2. Bagaimana Bentuk-Bentuk Tolak bala di Kecamatan Talaga Raya Kabupaten 

Buton Tengah? 
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3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap rirual tolak bala pasca kematian 

suami atau istri di Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah? 

 

C. Tujuan penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka terdapat beberapa tujuan yang 

inggin dicapai oleh penelitian ini diantaranya yaitu : 

1.  Untuk mengetahui proses pelaksanan ritual tolak bala pasca kematian suami 

atau istri di Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah. 

2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk tolak bala di Kecamatan Talaga Raya 

Kabupaten Buton Tengah. 

3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap rirual tolak bala pasca 

kematian suami atau istri di Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah. 

 

D. Manfaat penelitian  

Hasil penelitian ini di harapkan memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Secara teoritis 

Dengan hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian 

selanjutnya yang sejenis dengan penelitian ini, sekaligus sebagai upaya 

pengembagan wawasan keilmuan secara empiris, sehinggah di peroleh pemahaman 

mengenai berlakunya hukum dalam masyarakat. 

2. Secara praktis  

a. Bagi penulis 

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan 

dalam bidang ilmu hukum, selain itu di harapkan dapat meningkatkan penalaran, 
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keluasan wawasan dan kemampuan pemahaman penulis terkait ritual tolak bala 

pasca kematian suami atau istri di Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton 

Tengah. 

b. Bagi masyarakat 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

moral yang berharga kepada masyarakat luas khususnya di Kecamatan Talaga 

Raya Kabupaten Buton Tengah untuk menjadikan hukum islam sebagai rujukan 

dalam kebudayaan. 

 

E. Definisi operasional 

Untuk lebih mempermudah terhadap pembahasan dalam penelitian ini, 

peneliti akan menjelaskan beberapa kata kunci yang sangat erat kaitannya dengan 

peneliti ini, berikut definisi operasionalnya :    

1. Tolak Bala Menurut Astutik berarti penangkal bencana (bahaya, penyakit, dan 

sebagainya) dengan doa yang dipanjatkan oleh tokoh agama dalam suatu 

masyarakat. Yang dimaksud tolak bala dalam judul ini adalah pensucian diri 

suami atau istri yang telah ditinggal mati dari segala penyakit yang dialami oleh 

orang yang meninggalkannya.3 

 

 

 

                                                           
3 Astutik, Juli. Makna Ritual Upacara Kasada dalam Perspektif Antropologi .(Yogyakarta: 

Lkis 2003). h.17 
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2. Kematian menurut Muliono adalah  akhir dari kehidupan, 

ketiadaan nyawa dalam organisme biologis. Semua makhluk hidup pada 

akhirnya akan mati secara permanen, baik karena penyebab alami 

seperti penyakit atau karena penyebab tidak alami seperti kecelakaan.4  

3. Hukum Islam menurut Z.Muhibbin Wahyuddin, dll adalah seperangkat kaidah-

kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul 

mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) 

yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluk agama islam. 

Hukum Islam yang dimaksud dalam judul ini adalah tinjauan hukum islam 

terkait ritual tolak bala pasca kematian suami atau istri di Kecamatan Talaga 

Raya Kabupaten Buton Tengah.5 

Ritual tola bala menurut pandangan masyarakat Talaga Raya adalah sebuah 

tradisi yang menolak bencana dari segala kemungkinan yang terjadi di dalam 

keluarga baik orang yang telah meninggalkan maupun yang masi hidup dalam 

lingkungan masyarakat, ritual tola bala dalam pandangan tokoh Agama Talaga 

Raya bertujuan untuk menghidarkan keluarga maupun diri pribadi yang 

ditinggalkan orang yang telah meninggal dari penyakit maupun bencana yang 

pernah di alami orang yang telah meninggal. Menurut masyarakat setempat hal 

yang tidak menyalahi aturan dari syariat islam karena menurut pandangan mereka 

dalam proses pelaksanaan tola bala yang di lakukan oleh pemuka agama itu 

                                                           
4 Muliono, et al. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka,2000). h.12 
5 Z.Muhibbin Wahyuddin, dll, Buku Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan 

Tinggi. (Jakarta: Bulan Bintang 2009).h.8 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kehidupan
https://id.wikipedia.org/wiki/Nyawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Makhluk_hidup
https://id.wikipedia.org/wiki/Penyakit
https://id.wikipedia.org/wiki/Kecelakaan
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berdasarkan syriat islam karena dalam bencana-bencan yang dilantukan pemuka 

agama memakai  ayat-ayat Al- Qur’an. 
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