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ABSTRAK

Erikvan, NIM: 15010101062. Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Ritual "MoBasa-
Basa" Di Desa Labokeo Kecaamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan
(DIbimbing Oleh: Badarwan, M. Pd)

Skripsi ini membahas tentang nilai-nilai pendidikan Islam Dalam Ritual "Mo
Basa-Basa" Di Desa Labokeo. Dalam perspektif kajian budaya dan ritual lisan,
penelitian ini mengangkat realitas lapangan yang empirik yang berkaitan dengan
permasalahan nilai-nilai Pendidikan Islam.Ritual “Mo Basa-Basa” yang merupakan
sebuah ritual dalam upaya permohonan segala hajad dengan dupa yang menjadi
element utamanya.dalam perkembanganya Ritual “Mo Basa-Basa” dapat di jadikan
sebagai media dalam mentransfer Nilai-Nilai Pendidikan Islam pada masyarakat,
masalah yang di teliti di rumuskan dalam tiga pertanyaan berikut ini. (1) bagaimana
pelaksanaan Ritual “Mo Basa-Basa” pada masyarakat Desa Labokeo? (2) Bagaimana
pelaksanaan ajaran pendidikan Islam di desa Labokeo? (3) Bagaimana nilai-nilai
pendidikan Islam dalam Ritual “Mo Basa-Basa” di desa Labokeo?

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif deskriptif
dengan lokasi penelitian di desa Labokeo. Sumber data dalam penelitian yaitu sumber
data primer dan sumber data sekunder. Data lapangan diperoleh dari informan yang
dipilih secara purposif. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama, dibantu pedoman
wawancara, kamera-foto, dan alat tulis. Data lapangan dikumpulkan dengan teknik
observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Keabsahan data penelitian ini
yaitu melalui tiga tahap (1) perpanjangan pengamatan, (2) ketekunan (3) triangulasi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai pendidikan Islam dalam Ritual
“Mo Basa-Basa” sebagai berikut: (1) Nilai religius, (2) Nilai gotong royong (3) Nilai
sosial (4) Nilai saling berbagi (bersadaqoh), (5) Nilai silaturahim, (6) Nilai
pembentukan karakter Islam pada anak, (7) Nilai Pendidikan dalam ritual “Mo Basa-
Basa”, (8) Nilai komunikatif. Penanaman nilai pendidikan Islam tidak hanya dapat
dilakukan melalui lembaga pendidikan formal saja, tetapi juga dapat melalui ritual.
“Mo Basa-Basa” atau kebudayaan yang dapat dijadikan sebagai media penanaman
nilai pendidikan Islam.

Kata Kunci:Mo Basa-Basa, Islam
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