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ABSTRAK 

 

Kabul Sutoko (14010101071) “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Mitoni 

Masyarakat Jawa di desa Rahamenda kecamatan Buke kabupaten Konawe 

Selatan”. Sebuah penelitian yang dibimbing oleh bapak Dr. H. Moh. Yahya 

Obaid, M.Ag. 

  

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana 

pelaksanaan tradisi adat mitoni yang dilaksanakan oleh Masyarakat Jawa di desa 

Rahamenda kecamatan Buke kabupaten Konawe Selatan serta untuk mengetahui 

nilai-nilai pendidikan Islam apa saja yang ada dalam adat mitoni yang dilaksanakan 

oleh Masyarakat Jawa di desa Rahamenda kecamatan Buke kabupaten Konawe 

Selatan. Sedangkan menfaat dari penelitian ini adalah diharapkan mampu 

menambah wawasan penulis dan dapat dajadikan sebagai bahan informasi bagi 

berbagai pihak tentang bagaimana pelaksanaan tradisi adat mitoni serta nilai-nilai 

pendidikan Islam apa saja yang ada dalam adat mitoni yang dilaksanakan oleh 

masyarakat jawa di desa Rahamenda kecamatan Buke kabupaten Konawe Selatan. 

Metode penelitian ini adalah metode deskriftif kualitatif yaitu 

menggambarkan data dengan mendeskripsikan kejadian yang sesungguhnya terjadi 

di lokasi penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi (pengamatan), 

wawancara terhadap 12 orang dan ditentukan 5 informan kunci, serta dokumentasi. 

Kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data 

(display), dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adat mitoni yang dilaksanakan oleh 

masyarakat Jawa di desa Rahamenda kecamatan Buke kabupaten Konawe Selatan 

kebanyakan sudah tidak murni menggunakan adat jawa lagi. Acaranya sudah jauh 

lebih sederhana dan ringkas, serta sudah mengintegrasikan nilai-nilai ajaran Islam 

dalam pelaksanaan adat mitoni tersebut. Acara dimulai dengan pembukaan 

pembacaacan ayat suci al-Qur’an, dilanjutkan dengan ceramah agama yang berisi 

maksud diadakannya Mitoni, pesan untuk calon ibu secara khusus dan tamu yang 

hadir secara umum, dilanjutkan dengan membaca sepuluh surat al-Qur’an, 

kemudian membaca doa’, setelah itu makan bersama dan acara yang terakhir adalah 

mberkat. Adapun nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam adat mitoni 

meliputi beberapa hal diantaranya, nilai kepatuhan (sikap taqwa), nilai keteladanan, 

silaturahmi (solidaritas), dan nilai syukur. 

Kata Kunci : Nilai, Pendidikan Islam, Mitoni.                                                                                           

 


	C6VER.pdf (p.1)
	keaslian skripsi untk pdf.pdf (p.2)
	pwngesahan untk pdf.pdf (p.3)
	ABSTRAK.pdf (p.4)
	KATA PENGANTAR - untuk pdf.pdf (p.5-7)
	DAFTAR ISI -2 - fiks.pdf (p.8-9)
	DAFTAR TABEL.pdf (p.10)
	DAFTAR GAMBAR.pdf (p.11)
	DAFTAR LAMPIRAN FIKS.pdf (p.12)
	BAB 1-4.pdf (p.13-20)
	BAB II-4.pdf (p.21-60)
	BAB III-3.pdf (p.61-66)
	BAB IV (Autosaved).pdf (p.67-88)
	BAB V.pdf (p.89-93)
	DAFTAR PUSTAKA-2.pdf (p.94-96)
	LAMPIRAN.pdf (p.97)
	PEDOMAN OBSERVASI.pdf (p.98)
	PEDOMAN WAWANCARA.pdf (p.99)
	PEDOMAN DOKUMENTASI.pdf (p.100)
	RESPONDEN PENELITIAN.pdf (p.101)
	daftar persetujuan dan daftar responden.pdf (p.102-107)
	DAFTAR WAWANCARA MITONI.pdf (p.108-109)
	HASIL WAWANCARA.pdf (p.110-121)
	DOKUMENTASI PENELITIAN - Copy.pdf (p.122-125)
	izin penelitian.pdf (p.126-128)
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP - untuk  pdf.pdf (p.129)

