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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur 

seluruh aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlak, maupun 

mu‟amalah. Sumber utama Islam sebagai disiplin ilmu adalah kitab suci al-Qur‟an 

dan Sunnah Rasulullah saw. serta pendapat para sahabat dan ulama.
1
 Sebagai 

disiplin ilmu, Islam dalam konteks luas bertugas mengilmiahkan wawasan atau 

pandangan tentang pengetahuan dalam hal keislaman yang terdapat dalam 

sumber-sumber pokoknya serta bantuan dari pendapat para sahabat dan 

ulama/ilmuan muslim. 

Islam memang mempunyai arti (selamat, damai dan sentosa), suatu agama 

yang diturunkan oleh Allah kepada segenap nabi dan rasul-Nya. Allah swt. Juga 

menegaskan bahwa siapa saja yang memeluk agama selain Islam tidak akan 

diterima, karena itu tentulah para Nabi membawa dan memeluk agama ini, karena 

Islam memang diperuntukkan bagi segenap manusia. Ajaran Islam itu, oleh 

karenanya merata, mengatur manusia dalam segala seginya, bukan semata 

mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, melainkan juga mengatur 

hubungan manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya alam 

semesta.
2
 

                                                 
1
 lihat Kuat Ismanto, Manajemen Syariah (Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 45. 

2
 Moh, Ali Aziz, Ilmu Dakwah (Jakarta: Kencana, 2009), h. 44. 
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Keanekaragaman suku yang mendiami daerah-daerah di pelosok 

Nusantara melahirkan keanekaragaman budaya yang berbeda-beda, termasuk di 

Indonesia. Berbagai macam budaya tersebut lahir dari kreatifitas mencipta 

masyarakat nusantara sejak zaman dahulu sampai sekarang. Keanekaragaman 

budaya tersebut memperlihatkan kekayaan tanpa batas.  

Setiap suku bangsa berusaha memberikan pembelajaran kepada 

generasinya yang bertujuan untuk melestarikan budaya mereka, dan  

menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk dapat mempertahankan 

masyarakat sebagai kesatuan fungsional, harus selalu diadakan training bagi para 

anggota baru untuk dapat menempati posisi-posisi khusus dalam masyarakat. Para 

anggota masyarakat harus dibagi-bagi dalam berbagai kategori, dan setiap 

kategori harus dididik untuk melakukan berbagai macam hal. Masyarakat juga 

harus mengembangkan pola-pola tingkah-laku yang harus dilakukan individu  

dalam  menghadapi  situasi   tertentu. Dengan adanya pola-pola semacam ini,   

maka muncul garis pegangan untuk memberikan training bagi individu. Dalam 

cultural continuum ada perwjudan baru yang ditambahkan, dan ada perwujudan 

lainnya yang dilepaskan. 

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman budaya yang 

tersebar di seluruh penjuru nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Selain 

kebudayaan kelompok suku bangsa, masyarakat Indonesia juga terdiri dari 

berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan 

dari berbagai kebudayaan kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut.
3
 

                                                 
3
 Setiadi Elly M, Ilmu Sosial Budaya Islam (Jakarta: Kencana, 2006), h. 27. 
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Tradisi terbentuk melalui suatu kebiasaan secara turun temurun oleh 

sekelompok masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Esten, bahwa 

suatu tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, 

baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal-hal yang 

bersifat gaib atau keagamaan. Hal ini disebabkan karena di dalam tradisi diatur 

hubungan antara manusia dengan manusia lain, antara manusia dengan  

lingkungannya serta hubungan antara manusia dengan alam lain yang berkembang 

menjadi suatu sistem yang memiliki pola dan norma yang sekaligus mengatur 

menggunakan sanksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan.
4
 

 Sulawesi Tenggara memiliki berbagai suku etnis dan budaya yang hidup 

saling berdampingan. Khususnya Suku Tolaki telah lama mendiami Jazirah 

Tenggara Pulau Sulawesi. Suku ini menyebar di beberapa wilayah yang cukup 

luas yakni wilayah Kota Kendari, Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, dan 

Kolaka. Persebaran Suku Tolaki ini membawa serta pranata-pranata sosial, 

politik, ekonomi dan tata nilai.   

Budaya atau kesenian Lulo merupakan kesenian daerah suku Tolaki yang 

menjadi khasanah yang memperkaya budaya Sulawesi Tenggara. Sebagai 

kesenian daerah, Lulo juga telah menjadi salah satu atribut budaya yang 

membedakan Sultra dengan daerah lain. Menurut M. Oktrisman Balagi Kepala 

Bidang Pesona Seni Budaya Badan Pariwisata dan Kebudayaan Sultra dalam 

Ashur Arsamid bahwa, Tarian Lulo (selanjutnya disebut lulo) menggambarkan 

kebersamaan masyarakat Tolaki dalam keberagaman dengan meninggalkan sekat 

                                                 
4 Ensten, Tradisi Dan Modernitas Dalam Sandiwara, (Jakarta: Intermasa, 1992), h. 14. 
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yang membedakan kaya dan miskin serta status sosial lainnya. Jika menelusuri 

awal munculnya kesenian lulo menurut Trisman, mungkin bisa dilihat dari 

bagaimana memakna gerakan-gerakan lulo itu sendiri saat ini. Pada zaman 

dahulu, masyarakat suku Tolaki yang notabene mengkonsumsi sagu dan beras 

dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya, sering menggunakan teknik 

menghentakkan kaki untuk menghaluskan rumbia menjadi sagu yang bisa 

dimakan dan menggunakan teknik yang sama dalam melepaskan bulir padi dari 

tangkainya. Kebiasaan ini kemudian dilakukan secara terus-menerus dan secara 

bergotong royong agar prosesnya lebih cepat.
5
  

Dari kebiasaan inilah masyarakat menemukan gerakan-gerakan yang 

kemudian dikembangkan menjadi sebuah seni tari yang kini kita kenal dengan 

sebutan Lulo. Pada awalnya, tari ini diadakan dalam rangka pesta perkawinan, 

syukuran panen, dan acara-acara khusus lainnya. Tujuannya adalah sebagai sarana 

untuk mempererat tali silaturahmi dan tidak jarang juga dimanfaatkan sebagai 

ajang untuk  mencari jodoh. Namun pada perkembangannya, tarian ini juga 

diadakan ketika ada pejabat atau tamu penting yang datang berkunjung ke 

Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam tarian ini, dihadirkan penari-penari cantik 

yang mendampingi sekaligus membimbing para pejabat atau tamu penting untuk 

ikut serta menari. Tari lulo juga dapat dikatakan sebagai olahraga malam, karena 

setelah kita melakukan tari lulo, tubuh kita menjadi segar. 

 Setiap masyarakat tradisional memiliki simbol yang membedakan dari 

masyarakat yang lain. Semakin luas dan semakin berkembang suatu masyarakat 

                                                 
5
 Ashur Arsamid, Tokoh Dan Adat Budaya Tolaki, (Kendari: Erlangga, 1997), h. 45. 
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tradisionil maka semakin besar kemungkinan longgarnya sistem yang mengikat 

para masyarakatnya, termasuk di dalamnya pelaku Lulo dalam berbagai tradisi 

yang menyertai siklus kehidupan dalam masyarakat Tolaki di Sulawesi Tenggara. 

Tradisi ini berlangsung cukup meriah dan menarik, dilaksanakan oleh sekelompok 

masyarakat. Tradisi ini biasanya diadakan di saat acara pernikahan atau 

menyambut tamu kehormatan. Dikatakan meriah karena selain berkaitan dengan 

tradisi yang sudah berlangsung secara turun temurun selama sekian tahun. Juga 

karena merupakan ajang silaturahim antar keluarga, sahabat dalam suatu 

masyarakat. Tradisi adalah segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari 

masa lalu ke masa kini atau sekarang. 

B. Fokus Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini difokuskan pada 

“Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Tarian Lulo Suku Tolaki di 

Kabupaten Konawe. Adalah sesuai penjelasan pada nilai, yaitu: I’tiqodiyah 

(aqidah), khuluqiyah (akhlak), amaliyah (pendidikan). 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan 

pokok permasalahannya yaitu “Nilai-nilai pendidikan islam Dalam Tradisi Tarian 

Lulo Suku Tolaki”? Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses Tradisi Tarian Lulo Di  Kabupaten Konawe  

2. Bagaimana Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Tarian Lulo Suku 

Tolaki Di Kabupaten Konawe 
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D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian  

Berdasarkan  rumusan  masalah di atas  dapat  disimpulkan  bahwa  tujuan 

penelitian  ini  adalah: 

a. Untuk mengetahui Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Tarian Lulo 

Suku Tolaki Di Kabupaten Konawe 

b. Untuk mengetahui proses Tradisi Tarian Lulo Di Kabupaten Konawe. 

2. Manfaat penelitian  

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat 

sebagai berikut: 

a. Bagi penulis sendiri, penelitian ini bermanfaat untuk memperluas wawasan 

dengan membandingkan antara teori-teori yang dipelajari di bangku kuliah 

dengan praktik yang sebenarnya terjadi di lapangan. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan 

mengenai nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi tarian lulo suku Tolaki. 

c. Bagi pihak lain, khususnya mahasiswa hasil penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya. 

E. Definisi Oprasional 

1. Nilai-nilai pendidikan Islam  

Yang di maksud dengan nilai-nilai pendidikan Islam dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui sifat-sifat atau hal-hal yang melekat pada pendidikan 

Islam yang digunakan sebagai dasar manusia untuk mencapai tujuan hidup 

manusia yaitu mengabdi kepada Allah SWT. 
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2. Tradisi tari Lulo 

Tradisi Tari Lulo merupakan tari pergaulan khas Sulawesi Tenggara yang 

juga populer di Kabupaten Konawe. Tarian ini biasanya dilakukan oleh kawula 

muda sebagai ajang perkenalan. Tari Lulo juga sering disuguhkan  saat ada tamu 

kehormatan sebagai tanda persahabatan antara warga di Kabupaten Konawe 

dengan pendatang, dalam hal ini wisatawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


