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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Mo Basa-Basa

“ Mo Basa-Basa” adalah ritual keagamaan yang dilaksanakan pada saat

menyambut bulan suci ramadan, hari raya, maupun mendapat rezeki contoh membeli

kendaraan baru, pindah rumah, hasil panen yang melimpah, ataupun tahlilan

kematian. yang lebih dan tradisi Mo Basa-Basa ini tuan rumah akan menjamukan

makanan yang akan di santap oleh masyarakat yang telah di undang oleh tuan

rumah.dan pada saat melakukan tradisi “Mo Basa-Basa” masyarakat akan

menghadirkan dupa sebagai media atau pelengkap dari ritual “Mo Basa-Basa”

tersebut.

Pada hakekatnya tradisi mo basa-basa adalah proses ritual keagamaan yang di

lakukan sebagian besar suku tolaki yang berada di Desa Labokeo yang sering di

lakukan pada saat menyambut bulan suci ramahdan maupun hari raya ataupun

mendapat rezeki yang banyak contoh membeli kendaraan, pindah rumah, hasil panen

yang melimpah ataupun ta’siah orang meninggal seperti malamketiga, ketujuh, ke

empat belas, empat puluh hari, seratus hari, dan tahlilan pelepasan. Dalam keyakinan

sebagian besar masyarakat Labokeo pada saat melakukan ritual” mo basa-basa” yang

biasanya dupa menjadi elemen yang terpenting dalam ritual ini dengan asap dupa



17

yang di bakar doa yang telah di sampaikan oleh masyarakat yang melakukan ritual ini

akan sampai ke langit melalui asap dari dupa yang di bakar.10

Dupa adalah element yang sangat penting dalam tradisi ini, karna masyarakat

akan menggunakan dupa pada saat melaksanakan tradisi ini, dalam perkembanganya

dupa telah di yakini masyarakat Labokeo yakni asap dari dupa tersebut adalah sarana

untuk sampainya segala hajad yang telah di sampaikan oleh masyarakat yang

melaksanakan tradisi ini. Tetapi seiring perkembangan zaman dan majunya teknologi

dan telah banyak masyarakat Desa Labokeo yang menempuh pendidikan di sekolah-

sekolah keagamaan (Islam) dan telah banyak mempelajari tentang ilmu akidah

sehingga mereka telah mengetahui bawah meyakini asap dupa tersebut sampai ke

langit kepada Allah SWT adalah suatu perbuatan syirik, oleh karena itu pendekatan-

pendekatan kepada masyarakat yang masih meyakini asap dari dupa tersebut sampai

ke langit maka meraka mulai di dakwai dan sebagian besar masyarakat telah merubah

niat mereka bawah asap dupa tersebut tidak lain hanya sebatas pengharum ruangan

saja.

Pada pelaksanaannya tradisi mo basa-basa dilakukan dengan memohon atau

meminta segala hajad atau doa kesembuhan, keselamatan, keberkhan umur, di

berikan rezeki, maupun meminta keturunan kepada Tuhan Yang Maha Esa (o ombu)

dengan cara menghadirkan dupa dan bara api yang biasanya di simpan di cobe-cobe

(alat mengulek sambal). Masyarakat Labokeo meyakini bahwa asap dari pembakaran

10 Ahimsa, Heddy  Shri, Strukturalisme Levis Strauss, Mitos, dan Karya Sastra, (Yogyakarta:
Galang Press, 2001), Hlm. 33
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dupa tersebut akan sampai ke langit yang sudah berisi doa-doa yang telah di niatkan

pada saat memulai tradisi mo basa-basa.11.

Sebelum tokoh agama (o ima) melakukan ritual mo basa-basa, ada beberapa

tahapan yang mesti dilakukan yakni mengumpulkan sarana/materi ritual.

Sarana/material ritual biasanya dikumpulkan langsung di rumah tuan rumah yang

melakukan ritual mo basa-basa.12

O ima terlebih dahulu akan menanyakan kepada tuan rumah maksud dan

tujuan dengan mengadakan ritual mo basa –basa,setelah tuan rumah telah

menyampaikan semua maksud dan tujuanya barula o ima akan mulai ritual tersebut

dengan membaca ayat-ayat dari Al-Quran setelah o ima membacakan ayat-ayat dari

Al-Quran yang sudah di sampaikan hajad dari tuan rumah tersebut barulah sebelum

memulai membaca doa tuan rumah tersebut akan mengambil dupa/beras lalu

menaburkanya ke alat pembakaran yang sudah dipersiapakan. 1314

Pada dasarnya manusia tak mampu hidup tanpa tradisi  meski mereka sering

merasa tak puas terhadap tradisi mereka, sehingga tradisi itu memiliki fungsi bagi

masyarakat antara lain:15

a. Tradisi adalah kebijakan turun temurun. Tempatnya di dalam kesadaran,

keyakinan, norma, dan nilai yang kita anut kini serta di dalam benda yang

diciptakan di masa lalu. Tradisi pun menyediakan fragmen warisan

11Hadi, Y Sumandiyo,Seni Dalam Ritual Agama, (Yogyakarta: Yayasan untuk Indonesia,
1999), Hlm.35

12 Giddens, A, Masyarakat Post Tradisional., (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003), Hlm. 56
13Ibid.,Hlm. 78
14Sunardi St, Semiotika Negaiva, (Yogyakarta: Kanal, 2007),h.40
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historis yang dipandang bermanfaat. Tradisi seperti onggokan gagasan dan

material yang dapat digunakan orang dalam tindakan kini dan untuk

membangun masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu.

b. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata,

dan aturan yang sudah ada. semua ini memerlukan pembenaran agar dapat

mengikat anggotanya. Salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi.

Biasa dikatakan: “selalu seperti itu” atau “orang selalu mempunyai

keyakinan demikian”, meski dengan resiko yang paradoksal yakni bahwa

tindakan tertentu hanya dilakukan karena orang lain melakukan hal yang

sama di masa lalu atau keyakinan tertentu diterima semata-mata karena

mereka telah menerimanya sebelumnya.

c. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat

loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi

nasional dengan lagu, bendera, emblem, mitologi, dan ritual umum adalah

contoh utama. Tradisi nasional selalu dikaitkan dengan sejarah,

menggunakan masa lalu untuk memelihara persatuan bangsa.

d. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan, dan

kekecewaan kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu

yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila

masyarakat berada dalam krisis.
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B. Hakikat Nilai Pendidikan Agama Islam

1. Pengertian Nilai

Kata nilai berasal dari bahasa Inggris yakni “value” dan dari bahasa Latin

“valere” yang berarti berguna, mampu akan, berdaya, berlaku, kuat. Nilai di

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti taksiran harga: kadar

(banyak/sedikit). Nilai adalah hal-hal yang bermanfaat atau penting untuk

kemanusiaan.16Nilai merupakan objek keinginan, mempunyai kualitas yang dapat

menyebabkan orang lain mengambil sikap menyetujui, atau mempunyai sikap

tertentu.17

Muhaimin dan Abdul Mujib mengutip dari Encyclopedy

Britannicadikatakan bahwa:

Nilai adalah suatu penetapan atau suatu kualitas objekyang menyangkut
suatu jenis apresiasi atau minat.Nilai bukanlah suatu kata benda atau
bahkan suatu kata sifat.18

Nilai secara praktis merupakan sesuatu yang dianggap bermanfaat dan

berharga dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan secara praktis tidak dapat

dipisahkan dengan nilai terutama yang meliputi kualitas, moral, agama yang

16Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta:
Modern English Press, 1991), Hlm. 1035

17Louis O. Kattsoff, Pengantar Filsafat, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1987), Hlm. 332
18Muhaimin dan Abdul Mujib, Pemikiran dan Pendidikan Islam, (Bandung: Trigenda Karya,

1993), Hlm. 109
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kesemuanya akan tersimpan dalam tujuan pendidikan, yakni meningkatkan

kemampuan, prestasi, pembentukan watak, membina kepribadian yang ideal.19

Nilai jika dilihat dari segi pengklasifikasian terbagi menjadi bermacam-

macam, diantaranya:

a. Dilihat dari segi komponen utama agama Islam sekaligus sebagai nilai

tertinggi dari ajaran agama Islam, para ulama membagi nilai menjadi

tiga bagian, yaitu: Nilai Keimanan(Keimanan), Nilai Ibadah

(Syari’ah), dan Akhlak. Penggolongan ini didasarkan pada penjelasan

Nabi Muhammad SAW kepada Malaikat Jibril mengenai arti Iman,

Islam, dan Ihsan yang esensinya sama dengan akidah, syari’ah dan

akhlak.

b. Dilihat dari segi Sumbernya maka nilai terbagi menjadi dua, yaitu

Nilai yang turun bersumber dari Allah SWT yang disebut dengan nilai

ilahiyyah dan nilai yang tumbuh dan berkembang dari peradaban

manusia sendiri yang disebut dengan nilai insaniah. Kedua nilai

tersebutselanjutnya membentuk norma-norma atau kaidah-kaidah

kehidupan yang dianut dan melembaga pada masyarakat yang

mendukungnya.20

c. Kemudian didalam analisis teori nilai dibedakan menjadi dua jenis

nilai pendidikan yaitu: 1) Nilai instrumental yaitu nilai yang dianggap

19Jalaludin dan Abdullah, Filsafat Pendidikan, Manusia, dan Pendidikan, (Jakarta : Gaya
Media Pramata, 1997), Hlm. 178

20Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), Hlm. 250
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baik karena bernilai untuk sesuatu yang lain. 2) Nilai instrinsik ialah

nilai yang dianggap baik, tidak untuk sesuatu yang lain melainkan

didalam dan dirinya sendiri.21

2. Pengertian Nilai Pendidikan

Istilah pendidikan berasal pada bahasa Yunani yaitu “paedagogi” artinya

bimbingan yang diberikan kepada anak.Kemudian diterjemahkan kepada bahasa

Inggris dengan “education” artinya bimbingan.Pada bahasa Arab diterjemahkan

dengan “tarbiyah” yang berarti pendidikan.22 Di dalam firman Allah SWT, sebagai

berikut:

Terjemahnya:"Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu
pengetahuan."(QS. Thaahaa, /20:114)23

“Pendidikan itu adalah sebagai latihan mental, moral dan fisik (jasmaniah)
yang menghasilkan manusia berbudaya tinggi untuk melaksanakan tugas,
kewajiban dan tanggung jawab dalam masyarakat selaku hamba Allah,
dan menumbuhkan personalitas (kepribadian) serta menanamkan rasa
tanggung jawab”.24

21Mohammad Nur Syam, Pendidikan Filasafat dan Dasar Filsafat Pendidikan (Surabaya:
Usaha Nasional, t.t)

22Ramayulis, Op.Cit,. Hlm.13
23Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung : CV Jabal Raudah Al-

Jannah, 2010), Hlm. 423
24M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, Cet. Ke-3, (Jakarta : Bumi Aksara, 2014), Hlm. 10

Prof. H. M Arifin menyatakan bahwa :
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Namun menurut Sayed Muhammad Naquid al- Attas ta’dib adalah:

Istilah yang paling tepat digunakan untuk menggambarkan pengertian
pendidikan yang berarti mendidik, melatih, memperbaiki, mendisiplin,
dan memberi tindakan, sementara istilah tarbiyah itu terlalu luas karena
pendidikan pada istilah ini mencakup juga pendidikan untuk hewan.25

Definisi pendidikan juga terdapat pada Undang-undang RI Nomor 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan(Intelegensi),
akhlak mulia, keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa,
dan negara.26

Berdasarkan definisi pendidikan yang dikemukakan Azzumardi Azra juga

mengemukakan, bahwa pendidikan lebih pada kegiatan mengajar. Pendidikan

adalah suatu proses transformasi nilai dan pembentukan kepribadian dengan

segala aspek yang dicakupnya. Pengajaran hanyalah sebagai suatu proses transfer

ilmu belaka atautransfer of knowledge, bukan pada suatu transformasi nilai dan

pembentukan kepribadian, tapi lebih berorientasi pada pembentukan spesialis

yang terkurung pada ruang spesialisasinya yang sempit.27

25Hj.Sitti Trimurni, Proses penshalehan anak pada keluarga Menurut Pendidikan Islam, (Cet.
I; Makassar: Alauddin University Press, 2011),Hlm.79

26Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, (Cet. I; Jogjakarta: Laksana, 2012), Hlm. 11

27Azzumardi Azra, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru (Cet. I;
Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), Hlm.3



24

Sedangkan Nilai pendidikan adalah sikap dan tingkah laku yang berguna

untuk  kemanusiaan yang tidak lepas dari nilai-nilai kebudayaan yang memiliki

norma-norma, adat istiadat dan peraturan yang dijunjung tinggi oleh lapisan

masyarakat suatu bangsa didasarkan atas prinsip-rinsip, cita-cita dan filsafat yang

berlaku dalam masyarakat.28 Nilai Pendidikan memiliki esensi dan makna yang

sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah

membentuk pribadi anak, supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat,

dan warga negara yang baik.

Adapun kriteria manusia yang baik, warga masyarakat yang baik, dan

warga negara yang baik bagi suatu masyarakat atau bangsa, secara umum adalah

nilai-nilai sosial tertentu, yang banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan

bangsanya.Oleh karena itu, hakikat dari nilai-nilai pendidikan dalam konteks

pendidikan di Indonesia adalah pedidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur

yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri, dalam rangka membina

kepribadian generasi muda.29 Nilai pendidikan yang dimaksud adalah  sesuatu

tolak ukur yang menjadi dasar untuk mengembangkan potensi diri, landasan

spiritual untuk mencapai kedewasaan baik dalam perilaku maupun  kehidupan

sehari-hari.

28Ahmadi, Abu dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan, (Jakarta: PT Rineka Cipta,2001), hlm.45
29 Ruqaiyah M, Konsep Nilai Pendidikan Islam, (Padangsidipuan:Makalah STAIN

Padangsidimpuan,2006),h.12
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3. Nilai Pendidikan Islam

Kata  “Nilai” dalam bahasah indonesia di artikan sebagai sifat-sifat (hal-

hal) yang penting atau berguna bagi kemanusian, selain itu terdapat juga

pengertian lain dari nilai, yaitu nilai adalah sesuatu yang baik yang selalu di

inginkan, dicita-citakan dan dianggap penting bagi setiap manusia sebagai

anggota masyarakat. oleh karena itu, sesuatu dikatakan memiliki nilai apabila

berguna dan berharga (nilai kebenaran,indah (nilai estetika), baik (nilai moral dan

estetis), (religious (nilai agama)

Pendidikan merupakan proses perbaikan,penguatan,dan penyempurnaan

terhadap semua kemampuan dan potensi manusia.pendidikan juga dapat diartikan

sebagai suatu usaha manusia untuk membina kepribadianya sesuai dengan nilai-

nilai dan kebuadayaan yang ada dalam masyarakat. pendidikan Islam adalah

suatun system kependidikan yamg mencakup seluruh aspek kehidupan yang

dibutuhkan oleh hamba Allah, sebagaimana Islam dan al-quran telah menjadi

pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia baik duniawi maupun ukhrawi.

Menurut Ali sarwan, nilai pendidikan Agama Islam adalah ciri-ciri atau

sifat khas Islami yang dimiliki system pendidikan Islam, kemajuan dan

perkembangan teknologi yang telah berhasil membuat dunia semakin kecil,

membawa pengaruh yang besar pada norma-norma dan system nilai masyarakat,

perilaku manusia, organisasi, struktur keluarga, mobilitas masyarakat, kebijakan

pemrintah .mencermati beberapa gejala-gejala yang terjadi pada akhir-akhir ini

maka tugas guru sebagai pendidik adalah menanamkan nilai-nilai pendidikan
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Agama Islam kepada masyarakat setempat dengan kokoh agar nilai-nilai yang di

ajarkan menjadi sebuah keyakinan yang dapat membentengi diri dari berbagai

ekses-ekses negative, ada dua tanggung jawab guru dalam menanamkan nilai-

nilai agama islam.

1. Nilai Akidah

Kata akidah berasal dari  bahasa arab, yaitu aqada-yakidu, aqdan yang

artinya ,mengumpulkan atau mengokohkan. dari kata tersebut di bentuk kata

aqidah, dalam membina nilai-nilai akidah ini memiliki pengaruh yang luar biasa

pada kepribadian masyarakat.jadi30, akidah adalah sebuah konsep yang mengimani

manusia seluruh perbuatan dan perilakunya dan bersumber pada konsepsi tersebut,

aqidah Islam di jabarkan melalui rukun iman dan sebagai cabangnya tauhid

uluhiyah atau penjauhan diri dari perbuatan syirik, aqidah Islam berkaitan pada

keimanan.

Dalam al-quran ada ayat yang menyatakan tentang beriman dan bahaya

perbuatan syirik,diantara ayat t ersebut adalah:

30 Abdurrahman An-Nahlawi,Pendidikan Islam di Rumah,Sekolah dan Masyarakat, (Jakarta:Gema
Insani Press,tth)(,h,84
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Terjemahnya:”wahai orang-orang yang beriman,tetaplah beriman kepada

Allah SWT dan Rasul-Nya,serta kitab Allah SWT turunkan

sebelumnya.barangsiapa yang kafir kepada Allah SWT,malaikat-

malaikatnya,kitab-kitabnya,rasul-rasulnya,dan hari kemudian,maka-

sesunggunya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya”.(Q.S.An-Nissa;136)

Terjemahnya:”sesunggunya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik,.”
(Q.S. An-Nissa ; 48)

2. Nilai Ibadah

Ibadah adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. dan

ibadah di bagi menjadi 2 yakni ibadah mahdhah dan goiru mahdhah.ibadah

mahdhah adalah ibadah yang di atur langsung ketentuanya oleh Allah SWT atau

melalui rasul-Nya sebab, hikmah, illat, dan rahasia yang terkandung di dalamnya

hanya dia yang tahu atau sejauh yang dia informasikan kepada kita, seperti sholat,

puasa, dan haji. dan ibadah ghairu mahdah atau umum ialah segala amalan yang

diizinkan oleh Allah. misanya belajar, dzikir, tolong menolong dan lain

sebagainya. jadi Allah SWT memang menciptkan kita salah satunya adalah untuk

beribadah kepadanya sebagimana di jelaskan dalam Al-qur’an Az-Zariyat ayat 56
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Terjemahnya: dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka
beribadah kepada-Ku.

3. Nilai Akhlak

Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong

oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang

baik.akhlak merupakan bentuk jamak dari bahasa arab yang berarti perangai,

tingkah laku, atau tabiat. Allah SWT mengatakan dalam Al-Qur’an surah Al-

adzaab ayat 1

Terjemahnya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan
yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan
(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.

Aspek nilai-nilai ajaran Islam pada intinya dapat di bedakan menjadi 3

jenis, yaitu nilai-nilai aqidah, nilai-nilai ibadah, dan nilai-nilai ahklak.nilai-nilai

aqidah, megajarkan manusia untuk percaya akan adanya Allah yang maha esa dan

maha kuasa sebagai sang pencipta alam semesta, yang akan senantiasa mengawasi

dan memperhitungkan segala perbuatan manusia di dunia. nilai-nilai ibadah

mengajarkan manusia agar dalam setiap perbuatanya senantiasa di landasi hati

yang iklas guna mencari ridhon Allah, pengamalan konsep nilai-nilai ibadah akan
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melahirkan manusia-manusia yang adil, jujur, dan suka membantu

sesamanya.selanjutnya yang terakhir nilai-nilai akhlak megajarkan kepada

manusia untuk bersikap dan berperilaku yang baik sesuai norma atau adab yang

baik dan benar.

Dengan demikian jelas bahwa nilai-nilai ajaran Islam merupakan nilai-

nilai yang akan mampu membawa manusia pada kebahagian, kesejatraan, dan

keselamatan manusia baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat

kelak.31

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai pendidikan Islam

adalah nilai yang harus di  tumbuh kembangkan pada masyarakat mengenai nilai-

nilai kehidupan yang dipandang baik agar melekat pada masyarakat serta dapat

diaplikasikan dalam prilaku sehari-hari.

C. Hakikat Masyarakat Labokeo

Masyarakat Labokeo adalah sekelompok manusia yang hidupnya di sawah

dan  dilaut atau  mereka punya kebiasaan menggunakan kendaraan laut maupun

kendaraan darat dalam melakukan aktivitasnya karna mayoritas  mata pencarian

masyarakat Labokeo adalah bertani, beternak, tambang nikel dan sebagai
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nelayan.mereka memanfaatkan sumber daya Alam yang sangat melimpah untuk

mengidupi keluarganya.32

D. Kajian Relevan

1. Kajian buku pustaka yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah

penelitian yang dilakukan oleh yuyun yang meneliti “Praktek Bakar Dupa

Dalam Pandangan Islam Di Desa Lawonua Kecamatan Besulutu Kabupaten

Konawe”. Tulisan ini merupakan penelitian Skripsi pada program studi

pendidikan agama islam Institut agama Islam Negeri Kendari , yang lebih

menekankan kepada pandangan islam dalam ritual bakar dupa  dalam upacara

keagamaan masyarakat Konawe, bahwasanya dalam komunitas suku tolaki di

Konawe masih mempraktekan ritual bakar dupa di sebabkan oleh beberapa

factor yakini sebagai berikut: 1) melestarikan budaya nenek moyang karena

budaya nenek moyang sudah ada sejak nenek moyang masih hidup maka

secara turun temurun di lestarikan oleh generasi berikutnya yang kemudian

sebagai anak atau masyarakat hanya sekedaqr melanjutkan budaya yang

pernah diwariskan oleh leluhur terdahulu.2) kebiasaan masyarakat yang sulut

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

32Hasim Nasir Buyung Rabbana, Sejarah Perdaban Suku Sama Era Patuhutang Sampai
Kedatoan Zaman Hukum Siinta Dayah(Dalam Bentuk Naskah Lontarak Berbahasa Bugis)
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sudah mendarah daging pada benak masyarakat sehingga sulit untuk di

hilangkan atau di tinggalkan.33

2. Kemudian penelitian yang di lakukan oleh Suci Norma Anisa salah satu

mahasiswa Fakultas Ushuludin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri (UIN)

Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “Tradisi Bakar Menyan Dalam Pra

Acara Pernikahan Di Dusun Plandi Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan

Kabupaten Lamongan”34

Penelitian yang dilakukan oleh Yuyun menekankan kepada ritual bakar dupa dalam

pandangan islam dan penelitian yang di lakukan oleh Suci Norma Asia yang meneliti

tentang Tradisi bakar menyan dalam pra acara pernikahan di desa semberejo

kecamatan lamongan kabupaten lamongan. Dan sejauh pengetahuan penulis,

penelitian yang dilakukan oleh penulis, belum pernah di teliti sebelumnya, sehingga

merupakan hal yang baru untuk di teliti.

33Yuyun ,Ritual Bakar Dupa Dalam Pandangan Islam Di Desa Lawonua Kecamatan
Besulutu Kabupaten Konawe,(Skiripsi IAIN Kendari, 2012).
34 Suci Norma Anisa ,Tradisi Bakar  Menyan Dalam Pra Acara Pernikahan Di Kecamatan Lamongan,
(skripsi Sunan ampel Surabaya, 2018).
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