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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Masyarakat Indonesia, dengan berbagai suku, agama dan ras, tentu saja 

memiliki berbagai keunikan maupun kekhasan tersendiri dalam beberapa hal, 

diantaranya adalah yang bersangkutan dengan tradisi maupun budaya oleh 

masyarakat muslim Indonesia yang relijius, peneyebutan tradisi disini hanya 

untuk membedakan dogma dengan pemahaman ajaran Islam. Islam memiliki 

ajaran yang tentunya berasal dari Allah swt dan rasul-Nya dengan merujuk pada 

al-Qur’a>n dan hadis, yang harus dijalankan dan diikuti oleh setiap pemeluknya, 

sedangkan tradisi merupakan kebiasaan dalam suatu kelompok masyarakat yang 

tidak harus untuk diikuti atau dijalankan oleh setiap kelompok yang lainnya, 

meskipun sesama muslim, tetapi tidak menutup kemungkinan tradisi tersebut 

mengandung unsur-unsur Islam yang diamalkan pihak-pihak tertentu yang 

berkepentingan. (Bakhtiar, 2015, h. 1) 

Setelah agama-agama besar di Indonesia seperti Budha, Hindu, muncullah 

agama Islam di Nusantara yang menjadi pandanagn hidup yang berabad-abad 

lamanya. Ajaran animisme yaitu kepercayaan mengenai roh-roh pada zaman 

nenek moyang dengan bentuk keyakinan telah menyatu dalam kehidupan 

masyarakat ketika ulama-ulama datang untuk menyiarkan dakwah tentang agama 

Islam, tradisi meyakinkan kehidupan masyarakat dan dibiarkan berjalan apa 

adanya tetapi ada juga yang disesuaikan dengan ajaran masyarakat itu sendiri, 

ketika membahas mengenai tradisi masyarakat muslim, berarti membahas juga 

yang berkaitan dalam beberapa praktik ritual dan terus menerus dilaksanakan  
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akan tetap berfungsi dalam kehidupan masyarakat muslim yang berhubungan 

langsung antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa. (Abdul Chalik, 2016, h. 14) 

Kehidupan kelompok masyarakat tidak terlepas dari kebudayaan, sebab 

kebudayaan ada karena ada masyarakat pendukungnya. Salah satu wujud 

kebudayaan adalah adat istiadat, sedangkan kebudayaan adalah wujud nyata dari 

aktivitas dari adat istiadat yang berhubungan dengan segala aspek kehidupan 

manusia baik itu aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Manusia 

adalah pokok dari kebudayaan, sedangkan kebudayaan adalah keseluruhan ide-

ide, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang 

berhubungan antara manusia dengan manusia, manusia dan alam, dan hubungan 

terhadap Tuhannya. (Ali Moertopo, 1978, h. 3). Dalam masyarakat tradisional, 

kegiatan mengaktifkan kebudayan itu antara lain diwujudkan dalam bentuk 

pelaksanaan upacara tradisional yang menjadi sarana sosialisasi bagi kebudayaan 

yang telah dimantapkan lewat transformasi tradisi. Salah satu tradisi yang masih 

sering dilakukan oleh kelompok tertentu di berbagai daerah adalah tolak bala. 

(Nova, 2017, h. 2)  

Dalam hidup ini manusia menghadapi berbagai persoalan dan tantangan, 

seperti gagal panen, bencana alam, penyakit, dan sebagainya. Manusia tidak bisa 

lari dan lepas dari persoalan tersebut, sebagaimana firman Allah swt: 

ِ الص�  نُْفِس َوالث�َمَراِت َو
َّرشِ ٍء ِمَن الَْخْوِف َوالُْجوعِ َونَْقٍص ِمَن اْ��ْمَواِل َواْ��   اِ*رِ(نَ َولَنَْبلَُو%�ُمكْ ِ
َيشْ

Terjemahnya:  

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit 
ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan 
berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (Qur’an 2:155). 
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 Oleh karena itu dalam menghadapi dan mencari solusi atau penyelesaian 

tersebut manusia melakukan berbagai cara. Salah satunya ialah berdamai dengan 

alam melalui serangkaian ritual atau upacara. Meskipun manusia saat ini berada 

dalam zaman yang serba maju dan canggih, namun cara seperti ini tidaklah 

ditinggalkan sepenuhnya oleh sebagian kelompok masyarakat. Bagi mereka 

melaksanakan ritual untuk berdamai dengan alam adalah salah satu jalan untuk 

mencapai kehidupan yang damai, aman, tentram, dan sejahtera. (Hasbullah, 2017, 

h. 48) 

Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Pelalawan, masih banyak 

masyarakatnya yang melaksanakan tradisi tradisi kebudayaan. Salah satunya 

adalah masyarakat di Desa Pangkalan Bunut Kecamatan Bunut yang masih 

melaksanakan secara aktif tradisi tolak bala Menyiee. Menyiee merupakan tradisi 

adat suku Petalangan yang sudah dilaksanakan sejak zaman dahulu hingga 

sekarang. Tradisi ini dilakukan untuk mendoakan seorang perempuan yang sedang 

mengandung di usia kehamilan tujuh bulan, dan biasanya ritual ini dilakukan pada 

anak pertama saja. (Septyani, 2017). Menurut masyarakat Pangkalan, proses 

pelaksanaan tradisi ini dipimpin oleh Pak Imam atau Mamak Adat, untuk 

memanjatkan doa agar ibu dan sicalon bayi selamat pada saat persalinan. Dalam 

pelaksanaannya tradisi Menyiee melibatkan warga suku secara keseluruhan, 

seperti Pemerintah setempat, tokoh masyarakat, tokoh agama, bidan yang 

nantinya membantu persalinan, serta masyarakat setempat.  

Tradisi lain misalnya di Desa Sukoreno Kecamatan Kalisat Kabupaten 

Jember, dikenal dengan tradisi tolak bala Rebo Wekasan yang sudah menjadi 



 

 

4 

 

tradisi tahunan yang dilaksanakan di Desa itu. Rebo Wekasan adalah ritual yang 

dilaksanakan pada hari rabu terakhir dari bulan Safar. (Umi Nuriyatur, 2014, h. 2). 

Rebo Wekasan merupakan ritual yang dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur 

kepada Allah dan sekaligus memohon pada Allah agar dijauhkan dari segala 

bencana. 

Dari dua tradisi ritual yang telah disebutkan di atas, itu mempunyai tujuan 

yang sama yaitu meminta pertolongan kepada Allah swt, dengan harapan mereka 

terhindar dari marabahaya.  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata ritual berarti tindakan, 

sednagkan tolak berarti mencegah, dan bala berarti kemalangan, malapetaka, 

cobaan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Jadi dapat dipahami bahwa ritual tolak 

bala ialah tindakan yang mencegah terjadinya malapetaka. Sedangkan menurut 

Mohd Taib Osman, ritual tolak bala dapat dikelompokkan ke dalam Islam 

popular. Islam populer merupakan hasil dari dialektika antara agama (Islam) yang 

dianut oleh masyarakat dengan kepercayaan lokal. (Mohd. Taib, 1989, h. 192) 

Dengan demikian, tolak bala merupakan salah satu tradisi yang dilakukan 

untuk penangkal bencana. Kegiatan semacam ini sebenarnya juga pernah 

dilakukan oleh berbagai suku yang ada di Indonesia. Hanya saja sejalan dengan 

berkembangnya zaman dan majunya alat alat teknologi, tradisi ritual ini berlahan 

lahan mulai ditinggalkan. 

 Fenomena tolak bala yang disebutkan diatas, juga masih didapatkan di 

masyarakat Desa Biru Kabupaten Bombana. Meskipun pelaksanaannya dan 

bencana yang ingin dihindari itu berbeda. Desa Biru merupakan salah satu desa 
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yang terletak di Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana, sebagian besar 

masyarakatnya masih melaksanakan tradisi yang pernah dilakukan oleh 

pendahulunya. Penulis sendiri merasa penting meneliti tradisi tolak bala yang 

dilaksanakn oleh masyarakat Desa Biru, dimana  masyarakatnya Desa Biru tidak 

mempunyai daya atau kemapuan dalam menggarap sawahnya tanpa mendapatkan 

pertolongan dari Alla swt, dan pertolongan Allah hanya datang kepada orang-

orang yang meminta kepadanya, dalam hal ini masyarakat Desa Biru 

melaksanakan tradisi tolak bala sebagai bentuk do’a dengan melaksanakan cara-

cara tersendiri yang pernah diajarkan oleh ulama. Kemudian ketika melihat 

bacaan yang dibaca dalam tradisi tolak bala ini, mereka menggunakan surah Yasin 

sebagai bacaan initi, sedangkan sependek pemahaman penulis sendiri ketika 

melihat isi dari surah Yasin, maka didalamnya kebanyakan membicarakan tentang 

Nabi Muhammad saw sebagai utusan Allah swt, kehidupan orang yang beriman 

dan orang kafir di akhirat kelak, suatu kaum yang menolak dakwa para utusan-

utusan Allah, bukti kekuasaan Allah di bumi ini, serta adanya hari kebangkitan 

dan lain-lain sebagainya. Dalam surah ini ketika melihat konteks pembahasannya 

maka sedikit yang mengarah kepada hal-hal yang dapat  menghindarkan dari bala.  

Dalam pelaksanaannya tradisi ini melibatkan tokoh agama, tokoh 

msyarakat, serta masyarakat setempat. Sebagaimana hasil observasi penulis ketika 

melihat pelaksanaan tradisi tolak bala yang dilaksanakan di Desa Biru, maka tolak 

bala ini tidak menggunakan ritual atau upacara tertentu, akan tetapi yang 

digunakan adalah tolak bala dalam bentuk bacaan, yaitu masyarakat duduk 

bersama dengan membaca istigfar, solawat, dan diakhiri dengan membaca surah 
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Yasin. Dalam tradisi ini masyarakat berkumpul disuatu tempat yaitu di lapangan 

terbuka, adapun ktika cuaca pada waktu pelaksanaannya tidak memungkinkan 

untuk dilaksanakan di lapangan, maka tolak bala ini dilaksanakan di masjid raya 

Desa Bitu. 

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, sebagaimana yang 

disampaikan oleh Bapak Syamsuddin, beliau adalah salah satu tokoh agama yang 

ada di Desa Biru Kabupaten Bombana, yang mengatakan bahwa: 

Pertama kali tolak bala ini dilakukan pada tahun 2010 ketika desa biru 
sering mengalami gagal panen disebapkan banyaknya hama yang 
memakan tanaman tanaman para petani. Setelah adanya tradisi tolak bala 
ini dengan memohon kepada Allah swt, Alhamdulillah itu bernilai positif 
bagi masyarakat Desa Biru sendiri. Tradisi tolak bala ini sendiri pertama 
kali dicetuskan oleh Anangguru KH. Muhammad Zain, pada tahun 1969 di 
Desa Kanang Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat. Pada waktu itu 
tanaman para petani juga diserang oleh hama sebagai mana halnya dengan 
yang terjadi di Desa Biru, kemudian dilaksanakanlah tradisi tolak bala di 
Desa Biru, sebagaimana yang pernah dilakukan Anangguru KH. 
Muhammad Zain, beliau berikhtiar, berdoa memohon kepada Allah swt, 
akhirnya beliau mendapat petunjuk untuk melaksanakan tolak bala dengan 
membaca surah Yasin. Akhirnya ini menjadi tradisi yang setiap turun 
sawah maka akan dilaksanakan, khususnya bagi masyarakat Desa Biru. 
Tradisi tolak bala ini ketika ingin melaksanakannya sebagaimana hasil 
petunjuk ulama, maka harus memenuhi syarat-syarat tertentu, diantaranya 
dalam satu kampong tidak ada yang bermusuhan, saling membenci antara 
masyarakat, tidak melaksanakan judi, dan perbuatan-perbuatan maksiat 
lainnya yang dapat mendatangkan bala itu sendiri. (Syamsuddin, 2019) 

Oleh karena itu, penulis ingin menjelaskan bagaimana praktek pelaksanaan  

Tradisi Tolak Bala Pada Masyarakat Desa Biru Kabupaten Bombana, ( Studi 

kasus pembacaan surah Yasin pada saat turun sawah),  dengan meninjau praktek 

dan tujuan, serta pandangan al-Qur’an atau hadis dan bagaimana pengaruh sosial 

keagamaan terhadap pelaksanaan tradisi tolak bala pada masyarakat Desa Biru 

Kabupaten Bombana.  
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1.2 Rumusan masalah 

Mengacu pada latar belakang yang diuraikan di atas, untuk lebih fokus 

pada penelitian ini, maka penulis akan menguraikan maslah pokok tradisi tolak 

bala pada masyarakat Desa Biru Kabupaten Bombana, dengan sub sub sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana praktek pelaksanaan tradisi tolak bala pada masyarakat Desa 

Biru Kabupaten Bombana pada saat turun sawah ? 

2. Bagaimana pembacaan surah Yasin sebagai tradisi tolak bala dalam 

pandangan al-Qur’an dan hadis ? 

3. Bagaimana pengaruh sosial keagamaan tradisi tolak bala pada 

masyarakat Desa Biru Kabupaten Bombana ? 

1.3 Definisi Judul  

Demi menghindari penelitian yang melebar keluar dari maksud yang 

sebenarnya, dan sekaligus mempermudah proses kerja penelitian ini, maka perlu 

adanya istilah-istilah yang membatasinya. Dengan harapan tercapainya persamaan 

persepsi terhadap topik yang dimaksud, yaitu “Tradisi Tolak Bala Pada 

Masyarakat Desa Biru Kabupaten Bombana (Pembacaan surah yasin pada saat 

turun sawah)” sebuah kajian dengan studi living Qur’an. 

1. Tradisi 

Makna  tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun yang masih 

dilaksanakn dimasyarkat. Penilaian atau anggapan bahwa cara cara yang 

telah ada merupakan cara yang baik dan benar. Penulis maksudkan dengan 

tradisi dalam pembahasan ini adalah melakukan kegiatan kegiatan tolak 
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bala untuk tujuan menolak bala. Dengan demikian masyarakat yang ada di 

Desa Biru, Kabupaten Bombana terhindar dari berbagai macam bencana.  

2. Tolak Bala  

Kata tolak bala terdiri dari dua suku kata, yaitu tolak dan bala. 

Makna kata tolak adalah mencegah, menahan. Sedangkan makna kata bala 

sebagaimana  dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah merupakan 

suatu malapetaka, kemalangan, cobaan, kesengsaraan, kecelakaan, maka 

dapat disimpulkan bahwa bala yang dimaksud pada penelitian ini ialah 

suatu peristiwa yang buruk, seperti, banjir, gempa bumi, kekeringan, 

banyaknya hama yang menganggu tanaman pra petani, dan sebagainya.  

Dalam penelitian ini penulis membatasi istila bala dalam tradisi 

tolak bala pada mayarakat Desa Biru, yaitu bala yang terjadi pada saat 

turun sawah, seperti misalnya tanaman petani diserang hama, kekeringan,  

dan penyakit penyakit lainnya yang dapat merusak tanaman.   

3. Turun sawah 

Turun sawah yang dimaksud pada topik penelitian ini adalah 

dimana para petani sudah mulai menggarap sawahnya sampai masa panen 

tiba, Jadi selama para petani mengelolah sawahnya,  kurang lebih empat 

bulan, maka diadakanlah tradisi tolak bala ini yang dilaksanakan di Desa 

Biru Kabupaten Bombana.  

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Dengan melihat latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan 

penelitian ini, diantaranya: 
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1. Mengetahui praktik pelaksanaan tradisi tolak bala pada masyarakat 

Desa Biru, Kabuparen Bombana. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pembacaan surah Yasin sebagai tradisi 

tolak bala dalam pandangan al-Qur’an dan hadis  

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh sosial ke agamaan tradisi tolak 

bala, pada masyarakat Desa Biru Kabupaten Bombana.  

Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, baik yang 

bersifat akademisi, maupun praktis sebagai berikut: 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumbangan 

sederhana untuk pengembangan studi Qur’a>n dan diharapkan pula 

berguna bagi bahan acuan dan lainya bagi para penulis lain yang ingin 

memperdalam studi living Qur’a>n. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan 

pengetahuan tentang adanya praktik pelaksanaan tradisi tolak bala, 

pada saat turun sawah, yang dilaksanakan di Desa Biru, Kabupaten 

Bombana.  

 

 

 

 

 

 

 


