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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki banyak pulau dengan berbagai suku dan budaya.masing-

masing suku bangsa memiliki tradisi, kebiasaan, adat istiadat, dan budaya tersendiri

yang mempengaruhi kehidupan mereka. budaya itu harus dilestarikan supaya menjadi

pribadi yang dapat menemukan jati diri bangsa.

Di antara banyak pulau di Indonesia Sulawesi merupakan pulau yang

memiliki berbagai ragam dan budaya khususnya kota kendari yang berada di propensi

Sulawesi tenggrara. Kota kendari merupakan sebuah kota yang mayoritas dihuni oleh

suku tolaki yang sudah cukup pesat berkembangdi kota kendari,suku tolaki

merupakan etnis yang berdiam di jazirah tenggara pulau Sulawesi yang merupakan

suku asli Kendari dan kolaka

Begitu banyak adat dan budaya yang ada pada suku tolaki salah satunya

adalah tardisi ‘mo basa-basa” yang masih di terapkan khususnya di Desa Labokeo

Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan.1Mo basa-basa adalah ritual

keagamaan yang masih di lakukan di desa Labokeo Kecamatan Laeya Kabupaten

Konawe Selatan yang masih sangat kental,masyarakat Desa Labokeo biasa

melakukan aktivitas ritual ini pada saat menyambut bulan suci ramadan atau hari

1 Farabi,Adi Mohammad. “Komunikasi Budaya Masyarakat Kampung Mahmud (Studi Kasus
Tentang Pewarisan Nilai Budaya dari Tokoh Adat ke Generasi Muda di Kampung Mahmud
Bandung.),Abstrak Hlm.4
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raya, dan pada pelaksnaanya dupa di jadikan sebagai media yang sangat di butuhkan

pada saat pelaksanaan tradisi “Mo Basa-Basa” tersebut2

Labokeo merupakan sebuah Desa di kecamatan Konsel yang meliputi banyak

sekali Desa, masyarakat Labokeo umumnya mayoritas di tinggali oleh suku tolaki.

Masyarakat Labokeo mencari nafkah dengan cara bertani dan juga sebagai nelayan.

Masyarakat Labokeo yang memiliki tradisi yang sangat kental dengan ritual

bakar dupa berkanaan dengan terkabulnya doa yang langsung sampai kepada Allah

SWT melalui asap dari dupa tersebut. pada awalnya masyarakat Labokeo kurang

begitu terbuka dengan perubahan khususnya perkembangan teknologi dan informasi.

Namun seiring perkembangan zaman kini masyarakat Labakeo sudah mampu untuk

bersaing baik dalam bidang pendidikan. Meski demikian masyarakat Desa Labokeo

tetap mempertahankan kemurnian kebudayaan mereka, hal ini terlihat pada struktur

masyarakat, adat istiadat, kebudayaan termasuk ritual-ritual yang pada dasarnya

nampak berbeda dalam pelaksanaanya dengan praktik tradisi di wilayah lain.

Kebutuhan akan pendidikan yang dapat melahirkan manusia yang berkarakter,

sangat di butuhkan saat ini karena dekadensi moral yang terus menerus terjadi pada

masyarakat Labokeo. Hal ini di sebabkan karena Pendidikan belum mencapai

tujuanya, yaitu mencapai manusia yang cerdas dan memiliki akhlak mulia.

Berdasarkan pengamatan awal penulis menemukan fenomena di lapangan

yang berkembang akhir-akhir ini, yakni meningkatnya kenakalan remaja, hamil di

2 Supriyanto,Sejarah Kebudayaan Tolaki Sulawesi Tenggara, (Kendari:Universitas
Muhamadiyah,2009
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luar nikah, putus sekolah, dan perkelahian masal yang sering terjadi pada masyarakat

Labokeo. Oleh karena itu, pendidikan perlu di kelola secara baik dan konsisten

berdasarkan berbagai pandangan teoritikal sesuai dengan perkembangan zaman

melalui pendidikan hasil-hasil kebuadayaan bangsa dan zamanya akan di

transformasikan ataupun di transmisikan pada diri anak sebagai peserta didik. Dengan

pengoperan hasil budaya tadi, di harapkan agar anak dapat mempelajari produk-

produk kulturil bangsanya untuk kemudian mampu bertingkah laku sesuai dengan

norma etika dan norma sosial lingkunganya.

Pendidikan Islam adalah upaya sadar dan terencana untuk membentuk cara

berfikir dan berperilaku peserta didik. Untuk menjadi ciri khas setiap individu untuk

hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan

negara. Diharapkan peserta didik dapat mengambil keputusan dengan bijak dan

mempraktikan dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan Islam mengusung semangat baru dengan optimisme yang penuh

untuk membangun karakter bangsa yang bermatabat3. Penanaman nilai-nilai

pendidikan Islam seperti nilai religius, jujur, toleransi, disiplin, kerjasama, kreatif,

mandiri, demokrasi, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cintah tanah air,

mengahargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca,

peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, tidak hanya di lakukan pada

lembaga pendidikan formal saja, tapi juga dapat di lakukan melalui berbagai media,

seperti budaya atau tradisi yang berlaku pada masyarakat setempat.

3 Suyadi, Strategi Pembalajaran Pendidikan  Islam(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013)
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Salah satu tradisi yang khas yang terdapat di masyarakat Labokeo adalah

tradisi “Mo Basa-Basa”. Mo Basa-Basa adalah tradisi ritual keagamaan yang masih di

lakukan di Desa Labokeo Kecamatan Laeya Kabupaten Konsel, ritual ini biasanya di

lakukan pada saat menyambut bulan suci ramadhan, hari raya, maupun mendapat

rezeki yang melimpah contoh membeli kendaraan baru, menempati rumah baru,

kenaikan jabatan, maupun memperingati ta’siah malam ketiga, ketujuh, empat puluh

hari, malam ke seratus, dan tahlilan. Dan pada saat pelaksanaanya dupa yang akan di

bakar di hadirkan sebagai media utama dalam tradisi ini. Pada saat ritual “Mo Basa-

Basa” akan di laksanakan biasanya tuan rumah akan menjamukan hidangan setelah

proses bakar dupa telah selesai. Dengan ritual bakar dupa tradisi ini merupakan

warisan leluhur masyarakat Labokeo sebagai ritual keagamaan yang di lakukan pada

saat-saat tertentu, ritual bakar dupa sebagai sarana permohonan kepada penguasa

alam memiliki prinsip-prinsip yang menjelaskan keyakinan tentang hubungan

manusia dengan makhluk penguasa alam, hubungan manusia dengan alam sekitarnya

serta makluk-makluk metafisik lainya. Kesemuanya terlihat pada sistem kepercayaan

masyarakat setempat/lokal dalam memanifestasikan wujud penghormatan mereka

dalam bentuk upacara adat/ritual.

Peranan upacara (baik ritual maupun seremonial) adalah selalu meningkatkan

manusia berkenaan dengan eksitensi dan hubungan dengan lingkungan mereka,

dengan adanya upacara-upacara suatu warga masyarakat bukan hanya selalu di

ingatkan tetapi juga di biasakan untuk mengunakan simbol-simbol yang bersifat

abstrak yang berada pada tingkat pemikiran untuk berbagai kegiatan sosial yang nyata
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yang ada dalam kehidupan sehari-hari4. Demikian pula dalam tradisi “ Mo Basa-

Basa” berkaitan dengan pemujaan terhadap penguasa alam dan roh-roh leluhur dalam

upaya permohonan keselamatan dan kesejahtraan yang tidak terlepas daro mitis bagi

pendukung kebudayaan untuk menjaga dan mempertahankan keharmonisan dalam

kehidupan masyarakat Labokeo.

Keyakinan masyarakat Labokeo, bahwa ritual bakar dupa ini di percayai

bahwa setiap doa yang di sampaikan pada saat bakar dupa akan sampai melalui asap

dari dupa tersebut. Sehingga jika dupa tidak tersedia pada saat akan memulai tradisi

“Mo Basa-Basa” maka bisa saja acara tersebut bisa saja di batalkan, nenek moyang

yang membawa tradisi Mo Basa-Basa ini sangat fanatik dengan agama sehingga

bentuk nikmat yang mereka dapatkan akan mereka syukuri dengan membuat

makanan yang cukup banyak dan mengundang beberapa kerabat mereka untuk

nikmat yang telah Allah Swt berikan kepada mereka.5

Relevansi tradisi Mo Basa-Basa terhadap Pendidikan Islam mempunyai

beberapa kesamaan yang sangat sesuai ajaran agama Islam itu sendiri yakni dalam

tradisi Mo Basa-Basa ini masyarakat yang hadir akan menjalin silahturahmi, makan

bersama, gotong royong. dan masyarakat yang datang akan membawa anak-anak

mereka di sinilah anak-anak tersebut dapat mengetahui banyaknya pendidikan yang

bisa mereka ambil.dan ketiga hal tersebut sesuai dengan ajaran Islam. Islam

4 Van Ball, J, Sejarah dan pertumbuhan Teori Antropologi Budaya, (Jakarta: PT. Gramedia,
1997) Hlm. 12
5 Taufik,Akhmad,Sejarah  Pemikiran dan Tokoh Medernisasi Islam,Jakarta:Raja Grafindo
Persada,2005
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mengajarkan agar senantiasa menyambung silaturahmi, Islam pula mengejarkan agar

makan bersama sebagaimana para sahabat nabi melakukanya, dan Islam mengajarkan

agar selalu bergotong royong dan melarang bercerai-berai.6

Labokeo merupakan sebuah Desa yang berada di kota kendari yang di tinggali

mayoritas suku tolaki, masyarakat Labokeo umunya mayoritas di tinggali oleh suku

tolaki .7Masyarakat Labokeo mencari nafkah dengan cara bertani dan dan juga

sebagai nelayan.

MasyarakatLabokeo yang memiliki tradisi yang sangat kental dengan ritual

bakar dupa berkenaan dengan terkabulnya doa yang langsung sampai kepada Allah

SWT melalui asap dari dupa tersebut. Pada awalnya masyarakat Labokeokurang

begitu terbuka dengan perubahan khususnya perkembangan teknologi dan

informasi,namun sering berkembangnya zaman kini masyarakat Labokeo sudah

mampu untuk bersaing baik dalam bidang pendidikan. Meski demikian masyarakat

Labokeo tetap mempertahankan kemurnian kebudayaan mereka, hal ini terlihat pada

struktur masyarakat, adat istiadat, kebudayaan termasuk ritual-ritual yang pada

dasarnya nampak berbeda dalam pelaksanaannya dengan praktik tradisi diwilayah

lain.

Kebutuhan akan pendidikan yang dapat melahirkan  manusia yang

berkarakter, sangat dibutuhkan saat ini karena dekadensi moral yang terus menerus

6 Shiddiqi,Nouruzzaman,Jeram-Jeram Peradaban  Muslim , Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1987
7 Barth, Fredrik, Kelompok Etnik dan Batasannya, ( Jakarta: UI-Pers, 1998), Hlm. 8
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terjadi pada pada masyarakat Labokeo. Hal ini di sebabkan karena pendidikan belum

mencapai tujuannya, yaitu mencapai manusia yang cerdas dan memiliki akhlak mulia.

Berdasarkan pengamatan awal penulis menemukan fenomena dilapangan

yang berkembang akhir-akhir ini, yakni meningkatnya kenakalan remaja, hamil di

luar nikah. putus sekolah, dan perkelahian masal yang sering terjadi pada masyarakat

Labokeo. Oleh sebab itu, pendidikan perlu dikelola secara baik dan konsisten

berdasarkan berbagai pandangan teoritikal dan praktikal sesuai dengan perkembangan

zaman. Melalui pendidikan hasil-hasil kebudayaan bangsa dan zamannya akan

ditransformasikan ataupun ditransmisikan pada diri anak sebagai peserta didik.

Dengan pengoperan hasil budaya tadi, diharapkan agar anak dapat mempelajari

produk-produk kulturil bangsanya untuk kemudian mampu bertingkah laku sesuai

dengan norma etika dan norma sosial di lingkungannya.

Pendidikan Islam adalah upaya sadar dan terencara untuk membentuk cara

berfikir dan berprilaku peserta didik. Untuk  menjadi ciri khas setiap individu untuk

hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan

negara. Diharapkan peserta didik dapat mengambil keputusan dengan bijak dan

mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan Islam mengusung semangat baru dengan optimisme yang penuh

untuk membangun kararakter bangsa yang bermartabat.8 Penanaman nilai-nilai

pendidikan Islamseperti nilai religius, jujur, toleransi, disiplin, kerjasama, kreatif,

8Suyadi, Strategi Pembelajaran Pendidikan islam (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013),
Hlm. 4
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mandiri, demokratis, rasa ingin tau, semangat kebangsaan, cinta tanah air,

menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cintai damai, gemar  membaca,

peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, tidak hanya di lakukan pada

lembaga pendidikan formal saja, tapi juga dapat di lakukan melalui berbagai media,

seperti budaya atau tradisi yang berlaku pada masyarakat setempat.

Salah satu tradisi yang khas yang terdapat di masyarakat Labokeo adalah

tradisi “mo basa-basa”.Mo Basa-Basaadalah tradisi ritual keagamaan yang masih di

lakukan di Labokeo ritual ini biasanya di lakukan pada saat menyambut bulan suci

ramadan,hari raya, maupun jika mendapat rezeki yang melimpah dan pada ssat

pelaksanaanya dupa yang akan di bakar di hadirkan sebagai media utama dalam

tradisi ini.Pada saat ritual “Mo Basa-Basa” akan di laksanakan biasanya tuan rumah

akan mengundang beberapa masyarakat sekitar karna dalam pelaksanaaya tuan rumah

akan menjamukan hidangan setelah proses bakar dupa telah selesai. Dengan ritual

bakar dupa tradisi ini merupakan warisan leluhur masyarakat desa Labokeo sebagai

ritual keagamaan yang di lakukan pada saat hari raya,menyambut hari raya,atau

mendapat kelebihan rezeky dar Allah SWT, Ritual bakar dupa sebagai sarana

permohonan kepada penguasa alam memiliki prinsip-prinsip yang menjelaskan

keyakinan tentang hubungan manusia dengan makhluk penguasa alam, hubungan

manusia dengan alam sekitarnya serta makhluk-makhluk metafisik

lainnya.Kesemuanya terlihatpada sistem kepercayaan masyarakat lokal dalam

memanifestasikan wujud penghormatan mereka dalam bentuk upacara adat/ritual.
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اْلَمالَئَِكةَفَإِنّ ”رواھمسلمآَدمَ ) ِمّماتَتَأَّذ بَنُوِمْنھُیَتَأَّذ .

Terjemahanya: “malaikat merasa terganggu dengan hal (bau) yang

membuat manusia terganggu” (H.R Muslim)

Hadist di atas menjelaskan bahwa fungsi dupa sesunggunya adalah

pengharum ruangan karna malaikat akan sangat terganggu dengan tempat-tempat

yang berbau busuk,para orang-orang terdahulu yakni para sahabat Nabi maupun

para tabi’in memahami betul konsep dari hadist tersebut sehingga mereka serimg

membakar dupa/menyan semata-mata untuk mengharumkan ruangan rumah mereka

agar malaikat rahmat masuk ke dalam rumah mereka dengan begitu pasti lah rumah

mereka akan penuh keberkahan.

Peranan upacara (baik ritual maupun seremonial) adalah selalu mengingatkan

manusia berkenan dengan eksistensi dan hubungan dengan lingkungan mereka,

dengan adanya upacara-upacara suatu warga masyarakat bukan hanya selalu

diingatkan tetapi juga dibiasakan untuk menggunakan simbol-simbol yang bersifat

abstrak yang berada pada tingkat pemikiran untuk berbagai kegiatan sosial yang nyata

yang ada dalam kehidupan sehari-hari.9Demikian pula dalam tradisi “mo basa-basa”

berkaitan dengan pemujaan terhadap penguasa alam dan roh-roh leluhur dalam upaya

permohonan keselamatan dan kesejahteraan yang tidak terlepas dari mitos bagi

9Van Ball, J, Sejarah dan Pertumbuhan Teori Antropologi Budaya, (Jakarta:  PT.Gramedia,
1997) Hlm. 12
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pendukung kebudayaan untuk menjaga dan mempertahankan keharmonisan dalam

kehidupan masyarakat Desa Labokeo.

Keyakinan masyarakat Labokeo, bahwa ritual bakar dupa ini yang dipercayai

bahwa setiap doa yang di sampaikan pada saat bakar dupa akan sampai melalui asap

dari dupa tersebut. Sehingga jika salah satu dupa tidak tersedia pada saat akan

memulai tradisi “mo basa-basa”maka bisa saja acara tersebut akan di batalkan

,seiring dengan perkembangan zaman yang sudah sangat modern tradisi ini tidak

hilang dari masyarakat Labokeo, karena sampai saat ini ritual ini masih saja di

laksanakan karna sudah menjadi tradisi yang di wariskan oleh leluhur terdahulu yang

akan di wariskan ke generasi muda mendatang.

Secara harfiah ritual bakar dupa merupakan sebuah ritual yang sudah di

lakukan oleh orang-orang terdahulu bahkan ada beberapa sahabat nabi yang

mengunakanya tetapi yang membedakanya adalah niat dan waktunya, para sahabat

Nabi melakukan bakar dupa ini adalah untuk mengharumkan sebuah kamar atau

ruangan rumah dan waktunya bisa di lakukan setiap saat. bakar dupa yang di lakukan

oleh masyarakat Labokeo, berhubungan dengan dalam bentuk interaksi secara

metafisik untuk memohon kesembuhan dan meminta keselamatan kepada Tuhan

Yang Maha Esa melalui asap dari dupa yang di bakar. Jadi, secara filosofis

masyarakat Labokeo diajarkan untuk lebih menjaga keharmonisan hubungannya

dengan sesama, lingkungan dan pencipta.Dalam beradaptasi dan mendayagunakan

alam lingkungannya itu, maka manusia berusaha melakukannya dengan cermat,

penuh kehati-hatian dan terarah agar dapat menunjang kebutuhan hidupnya.
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Pengetahuan akan nilai-nilai dari mitos tersebut terkandung pula dalam ritual

bakar dupa yang telah dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku.

Pengetahuan tersebut secara terus menerus berkembang dan digunakan untukdapat

memahami dan menginterpretasi berbagai gejala, peristiwa, dan benda-benda yang

ada dalam lingkungannya. Tradisi memegang peranan penting dan strategis dalam

kehidupan masyarakat Labokeo, karena tradisi sebagai salah satu bentuk budaya lokal

yang memiliki hubungan batin dengan para pewarisnya dan diyakini

dapatdimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

pendukungnya melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Sehingga penanaman nilai pendidikan tidak hanya dapat dilakukan melalui

lembaga pendidikan formal saja, tetapi juga dapat melalui tradisi.Tradisi atau

kebudayaan dapat dijadikan sebagai media penanaman nilai pendidikan Islam.Melalui

tradisi, secara tidak langsung penyampain nilai-nilai yang terkandung di dalamnya

dapat menyiratkan fenomena sosial yang memiliki nilai positif yang bisa dijadikan

rujukan sebagai contoh yang mampu mempengaruhi perkembangan sikap positif

seseorang.

Dengan demikian dalam penelitian ini, penulis mengkaji nilai-nilai yang

terkandung di dalam tradisi “mo basa-basa” padamasyarakat Labokeo, karena tradisi

“mo basa-basa: memiliki muatan pesan yang mengandung nilai-nilai yang dapat

digunakan untuk mentransformasikan nilai pendidikan Islam. Melalui nilai-nilai yang

terkandung dalam tradisi “mo basa-basa” inilah masyarakat Labokeodapat belajar

mengadaptasikan dirinya dengan keadaan lingkungan supaya tetap menjaga
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keharmonisan dalam lingkup sosial dan hubungannya dengan Tuhan serta makhluk

gaib lainnya.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi fokus dalam

penelitian ini adalah tentang nila-nilai pendidikan Islam  dalam tradisi “Mo Basa-

Basa” di desa Labokeo Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada fokus penelitian diatas, maka yang menjadi rumusan

masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Tradisi “mo basa-basa”pada Masyarakat

Labokeo Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan?

2. Bagaimana Nilai-Nilai Pendidikan IslamDalam Tradisi “mo basa-basa”

pada Masyarakat Labokeo Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan?

3. Bagaimana Pelaksanaan Ajaran Pendidikan Islam di Desa Labokeo

Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan?

D. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai

tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Tradisi “Mo Basa-Basa” pada

Masyarakat Labokeo Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan!
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2. Untuk mengetahui bagaimana Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi

"mo basa-basa” pada Masyarakat Labokeo Kecamatan Laeya Kabupaten

Konawe Selatan!

3. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Pendidikan Islam Masyarakat

Labokeo Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan!

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang

nilai-nilai pendidikan karakter dan menambah wawasan tentang Nilai-Nilai

Pendidikan Islam yang terdapat dalam tradisi “mo basa-basa” bagi masyarakat

Labokeo Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan. Kemudian agar hasil

penelitian ini dapat menjadi bahan kajian bagi usaha penelitian lanjutan,

perbandingan maupun tujuan lain yang relevan. Serta penelitian ini diharapkan

dapat menambah kepustakaan dalam dunia pendidikan khususnya Prodi

Pendidkan Agama Islam (PAI), Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN

Kendari.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan

bagi penyusun mengenai Nilai Pendidikan Islam yang terkandung dalam

tradisi “Mo Basa-Basa”.
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b. Penelitian ini diharapkan dijadikan bahan acuan bagi penelitian penelitian

yang relevan di masa-masa akan datang.

c. Sebgai bahan informasi bagi masyarakat, Dosen, dan

mahasiswa/mahasiswiuntuk lebihmengetahui dan meningkatkan

pengetahuannya  terkait  nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam

Tradisi “mo basa-basa” dan dapat menjadikannya sebagai pelajaran

dalam kehidupan sehari-hari serta dapat digunakan sebagi pijakan dalam

rangka  pelaksanaan penelitian berikutnya.

F. Definisi Operasional

Untuk menjelaskan pengertian dari judul proposal ini, agar tidak terjadi

kekeliruan maka di sini penulis akan menguraikan beberapa penegasan istilah pada

judul proposal ini. Adapun beberapa istilah tersebut adalah:

1. Nilai Pendidikan

Nilai-nilai pendikan Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

nilai religius, akihdah, ibadah, gotong royong, bersadaqoh, silaturahim,

membentuk karakter pada anak dannilai pendidikan.

2. Tradisi “Mo Basa-Basa”

Tradisi Mo Basa-Basa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

tradisi bakar dupa yang merupakan pelaksanaan upacara keagamaan yang di

lakukan oleh masyarakat Labokeo dan pada saat melakukan ritual ini tuan
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rumah akan menundang tokoh agama maupun masyarakat sekitar untuk

mengikuti proses ritual tersebut dan tuan rumah akan menyiapkan hidangan

untuk para tamu yang hadir dan tradisi ini biasanya akan di laksanakan pada

saat menyambut bulan suci ramadan,hari raya,dan mendapat rezeki yang lebih

tradisi ini di anut atau di yakini oleh masyarakat Labokeodalam hal

upacarakeagamaan atau ritual adat pada upaya menyampaikan segala bentuk

hajat (doa) melalui asap dari dupa yang di bakar.

3. Masyarakat Labokeo

Masyarakat “Labokeo” yang dimaksud dalam peneliian ini adalah

komunitas manusia yang pada umumnya tinggal di sebuah perkampungan

/pedesaan yang sudah sangat mengenal segala bentuk alat-alat modern dengan

kehidupan yang sudah serba ada dengan memanfaatkan sumber daya alam

yang berlimpah sebagai sumber kehidupan untuk bertahan hidup, dengan

banyak ksumber daya alam maka kehidupan masyarakat Labokeo sudah mulai

meningkat dalam hal inprastuktur.
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