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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Menurut Achroni Indonesia adalah negara dengan kepulauan terbesar di 

Dunia dengan puluhan ribu pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke 

banyaknya suku maupun ras yang mendiami kepualuan di Indonesia juga 

serta masih kuatnya pengaruh animisme dan dinamisme masyarakat 

Indonesia terutama masyarakat pulau dan pesisir yang menjadikan bangsa 

Indonesia kaya akan tradisi dan budayanya. (https://www.academia.edu/37884767 

/RITUAL_SEDEKAH_LAUT_TUTURANGIANA_ANDALA_OLEH_MASYARAKAT_P

ULAU_MAKASSAR_DI_SULAWESI_TENGGARA. Diakses pada tanggal 26 September 

2019). 

 

Setiap daerah yang ada di Indonesia pasti memiliki berbagai adat istiadat. 

Biasanya setiap tradisi yang ada terkadang berbeda dari satu wilayah dengan 

wilayah lain. Setiap adat istiadat ataupun tradisi yang dilaksanakan oleh berbagai 

suku maupun kelompok masyarakat memiliki landasan hukum dan filosofis 

tersendiri, sehigga suatu tradisi tersebut masih dilaksanakan dan tetap terjaga 

kelestariannya hingga berabad-abad lamanya. Hal ini pula yang nampak pada 

salah satu kelompok suku masyarakat yang berada di Pulau Buton Kota Baubau, 

Sulawesi Tenggara. (https://ummisamanm.wordpress.com/2013/01/31/hubungan-

manusia-dengan-tuhan-sesama-dan-alam/. Diakses pada tanggal 22 November 

2019). 

Baubau merupakan tempat pemukiman masyarakat yang dalam bahasa 

sehari-harinya menggunakan bahasa Wolio. Dalam wilayah Kesultanan Buton 

dalam hal ini Kota Baubau terdapat pulau kecil yang dimana oleh masyarakat 

setempat disebut dengan Pulau Makasar. Penamaan Pulau Makasar dikarenakan 

pada abad 16 terjadi peperangan antara Kesultanan Buton dan Kerajaan Gowa 
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Sultan Hasanuddin Makasar dan pulau ini didiami oleh prajurit dari Kerajaan 

Gowa Sultan Hasanuddin yang ditawanan oleh Kesultanan Buton. Usai perang, 

sebagian para perajurit Kerajaan Gowa kembali ke Makassar, namun sebagian 

juga memilih untuk menetap dan tinggal di Liwuto Makasu atau Liwuto Bembe 

atau saat ini lebih dikenal dengan Pulau Makasar dan menikah dengan penduduk 

setempat. Masyarakat yang bermukim di Pulau Makasar memulai mata 

pencahariannya sebagai nelayan karena melihat potensi bahwa Pulau makasar 

dikelilingi oleh lautan. 

Masyarakat Pulau Makasar mempunyai tradisi dan kearifan lokal 

tersendiri dalam menghormati dan menjaga kelestarian sumberdaya alam 

khususnya sumberdaya kelautan yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT 

kepada mereka. Pada abad 16 masyarakat Pulau Makasar mengadakan salah 

satu prosesi adat atau tradisi yang disebut dengan Tuturangiana Andala atau 

proses Penyucian terhadap Laut atau sedekah laut. Tradisi Tuturangiana 

Andala atau Penyucian terhadap laut yang dilakukan masyarakat Pulau 

Makasar, hal ini berkaitan dengan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba 

Allah SWT yang beriman dan bertaqwa dengan menghargai dan melindungi 

alam khususnya kelautan yang  telah dianugrahkan Allah SWT. (Armudin, 

Wawancara, Ketua Adat Pulau Makasar Kota Baubau, pada tanggal 26 

Oktober 2019). 
 

Dalam penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa dalam proses pelaksanaan 

tradisi ini berkaitan dengan hubungan manusia dengan sang pencipta, hubungan 

antar manusia dan hubungan manusia dengan alam. Hal ini juga telah diterangkan 

dalam ayat-ayat suci Al-Qur’an diantaranya yakni: 

1. Hubungan Manusia dengan Sang Pencipta Allah SWT  

Sifat hubungan antara manusia dengan Allah SWT dalam ajaran Islam 

bersifat timbal balik, yaitu bahwa manusia melakukan hubungan dengan 

Tuhan dan Tuhan juga melakukan hubungan dengan manusia. Tujuan 

hubungan manusia dengan Allah adalah dalam rangka pengabdian atau 
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ibadah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-qur’an surah Adz-Dzariat 

ayat 56:   

SَTْ إIُُJLَْNِO َّQِونِ  ِUَْوا َّWXِOْا YُZَْ[\َ ] َ̂   ﴾٥٦﴿ َو
Artinya “Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 

menyembah kepadaku.” 

2. Hubungan Manusia dengan Alam 

Manusia dapat hidup di bumi karena Allah SWT telah menetapkan 

keadaan di bumi yang ada pada posisi sekarang. Pemikiran yang murni yang 

berdasarkan kenyataan dan tanpa prasangka dapat dengan mudah memahami 

alam semesta diciptakan oleh Allah SWT yang semuanya diperuntukann 

kepada manusia. Berikut beberapa ayat Al-Qur’an yang menjelaskan 

mengenai hubungan manusia dengan alam diantaranya dijelaskan pada salah 

satu surah yakni Surah An-Nahl ayat 81, yang berbunyi: 

7 UَVََق ِظQَRً َوBَCَلَ َ@ُ<ْم 9َِن اْ@7OَCِِل أَْ<7Mً7Mَ َوBَCَلَ َ@ُ<ْم اْ@JَرFْGِHَ 8ُ<ْم  َوBَCَ ُDلَ َ@ُ<ْم 899ِ

 }Xَ81َراFْOِلَ َوXََراFْOِلَ FْGِHَُ<ْم Xَْ^Oَُ<ْم َ<َذا@َِك HِFُم] FْUَYَ ZُHَ9َBْMُِ<ْم َ@8UBَُ<ْم 9ُِUXْHُْوَن {

Artinya “ Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah 

Dia ciptakan, dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-

gunung, Dan dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan 

pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah 

Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri (kepada-

Nya).” (https://ummisamanm.wordpress.com/2013/01/31/hubungan-manusia-

dengan-tuhan-sesama-dan-alam/. Diakses pada tanggal 22 November 2019). 
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Selain dari ayat yang telah diterangkan diatas, terdapat pemahaman oleh 

masyarakat kesultanan Buton mengenai dasar hukum pelaksanaan tradisi 

tuturangiana andala yang dilaksanakan oleh masyarakat Pulau Makasar yang 

dikenal dengan “Martabat Tujuh”. Dimana martabat tujuh ini dijabarkan sebagai 

nafas kehidupan masyarakat Buton  pada masa kesultanan di masa lalu.  

Tradisi tuturangiana andala ini dalam proses pelaksanaannya dilakukan 

oleh 40 orang laki-laki yang terdiri dari tokoh agama dan tokoh adat dan 

pelaksanaannya dipimpin langsung oleh ketua adat setempat. Sebelum memulai 

pelarungan akan diadakan terlebih dahulu pembacaan niat atau dalam bahasa 

kesultanan Buton disebut dengan batata oleh ketua adat. Setelah melakukan 

batata, ketua adat akan menyembelih hewan kurban yang telah disediakan, 

kemudian akan diambil darahnya yang ditampung dalam empat buah potongan 

bambu yang berbentuk sebuah gelas. Darah dari hewan kurban yang telah 

disembelih akan diletakkan pada masing-masing sesaji yang  juga berjumlah 

empat buah sesaji. Pada setiap sesaji yang telah disiapkan  berisikan berbagai 

macam makanan khas tradisonal. Selanjutnya, para tokoh adat dan tokoh-tokoh 

agama memohon izin kepada pihak pemerintah setempat yang hadir pada 

pelaksanaan kegiatan untuk melaksanakan pelarungan sesaji pada empat titik laut 

yang dianggap keramat.  

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengganggap perlu diadakan 

penelitian lebih jauh dan mendalam, dikarenakan jika kita melihat pada judul 

penelitian terdapat kata tuturangiana andala yang berarti sedekah laut sudah 

barang tentu akan menimbulkan berbagai macam spekulasi mengapa tradisi ini 
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masih dipertahankan hingga saat ini dan apakah tradisi ini tidak melenceng dari 

sumber hukum agama islam yakni Al-Qur’an dan Al-Hadits. Dalam penelitian ini 

peneliti menemukan adanya fakta bahwa dalam pelaksanaan tradisi tuturangiana 

andala atau sedekah laut yang dilaksanakan oleh masyarakat suku Buton yang 

berada di Pulau Makasar memiliki nilai-nilai pendidikan islam dan dasar hukum 

pelaksanaan tradisi ini jelas. Sehingga peneliti merasa penelitian ini sangat 

penting untuk diteliti mengenai tradisi “Tuturangiana Andala” dengan judul 

penelitian “Nilai-nilai Pendidikan Islam Pada Tradisi Tuturangiana Andala 

(Studi Kasus Pada Masyarakat Suku Buton di Pulau Makasar Kecamatan 

Kokalukuna Kota Baubau)”. 

1.2.   Fokus Masalah 

Penelitian ini terfokus pada Nilai-nilai Pendidikan Islam pada Tradisi 

Tuturangiana Andala (studi kasus pada masyarakat suku Buton di Pulau Makasar 

Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau).  

1.3.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada fokus masalah diatas, peneliti merumuskan beberapa 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana Proses Pelaksanaan Tradisi Tuturangiana Andala oleh 

masyarakat suku Buton di Pulau Makasar, Kecamatan Kokalukuna, Kota 

Baubau? 

2. Nilai-nilai Pendidikan Islam apa Saja yang terdapat dalam Tradisi 

Tuturangiana Andala yang dilaksanakan oleh masyarakat suku Buton di 

Pulau Makasar, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau? 
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1.4.  Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin diketahui dari pelaksanaan suatu 

kegiatan penelitian. Berdasarkan fokus dan rumusan masalah diatas, maka peneliti 

menetapkan tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana proses pelaksanaan tradisi 

Tuturangiana Andala oleh masyarakat suku Buton di Pulau Makasar, 

Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau. 

2. Untuk mendeskripsikan apa saja Nilai-nilai yang terdapat pada tradisi 

tuturangiana andala yang dialksanakan oleh masyarakat suku Buton di 

Pulau Makasar, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau. 

1.5.   Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah terbagi atas manfaat secara 

teoritis dan manfaat secara praktis, yaitu sebagai berikut : 

1. Manfaat Secara Teoritis 

Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan dapat  

menambah khazanah keilmuan bagi seluruh pembaca tentang teori-teori 

dalam pelaksanaan tradisi disuatu daerah dan diharapkan pula dapat 

memberikan gambaran maupun informasi mengenai nilai-nilai pendidikan 

Islam yang terdapat dalam suatu tradisi. 

2. Manfaat Secara Praktis 

 Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

hal layak sebagai berikut : 
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a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi, acuan 

maupun perbandingan yang dapat digunakan ketika akan melakukan 

penelitian dengan kajian penelitian yang terkait ataupun sejenis dengan 

penelitian ini. 

b. Kepada tokoh pendidik dan tokoh masyarakat, diharapkan penelitian 

ini dapat membantu untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan Islam 

yang terdapat pada suatu tradisi, serta dapat membantu untuk 

mempromosikan dan melestarikan tradisi budaya dari suatu daerah 

agar lebih dikenal lagi kearifan lokalnya oleh daerah lain bahkan 

sampai dengan mancanegara. 

c. Sebagai bahan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi 

mahasiswa IAIN Kendari baik yang akan melaksanakan penelitian 

maupun hanya sekedar membaca. 

1.6.  Definisi Operasional 

Dalam upaya untuk menghindari adanya kekeliruan dalam menilai 

maupun memaknai tujuan dari penelitian ini, maka peneliti menjabarkan judul 

penelitian ini dalam definisi operasional sebagai berikut :  

1. Nilai-nilai Pendidikan Islam  

Nilai-nilai Pendidikan Islam yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah segala sesuatu yang terjadi dalam proses pelaksanaan tradisi yang 

dilakukan oleh masyarakat suku Buton di Pulau Makasar dimana terdapat 

nilai-nilai seperti membangun rasa kebersamaan,  dan dapat menumbuhkan 

kesadaran dan kesyukuran atas nikmat yang telah dilimpahkan oleh Allah 
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SWT, dan diharapkan dapat mempersiapkan anak didik untuk  meyakini, 

memahami dan mengamalkan ajaran Islam serta berperilaku yang senantiasa 

berpedoman pada perilaku yang telah digariskan dalam kehidupan Islam 

seperti pada nilai-nilai pelaksanaan ibadah, syariat yang tidak keluar dari 

tuntutan Al-Qur’an dan Al-Hadits sebagai sumber hokum Islam. 

2. Tradisi Tuturangiana Andala  

Tuturangiana andala atau sedekah terhadap penguasa laut yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu tradisi yang dilakukan oleh 

masyarakat suku Buton yang bertempat di Pulau Makasar Kota Baubau 

Sulawesi Tenggara. Tradisi ini dilakukan dengan melarungkan atau 

menghanyutkan empat buah sesajen yang telah disediakan dan berisikan 

beberapa jenis makanan khas tradisional dan terdapat bendera kecil berwarna 

merah yang dilakukan oleh 40 orang tokoh agama dan tokoh adat. 

Selanjutnya, sesajen yang telah disediakan akan dilarungkan pada empat titik 

lautan yang dianggap keramat.  

3. Masyarakat Suku Buton 

Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sekelompok 

masyarakat suku Buton asli yang bermukim di Pulau Makasar, Kota Baubau, 

Sulawesi Tenggara, yang telah memiliki hukum adat, norma-norma serta 

berbagai peraturan yang siap untuk ditaati oleh masyarakat yang terdiri dari 

berbagai kalangan baik muda maupun tua dari anak-anak hingga orang tua 

bersama-sama ikut serta dalam melaksanakan dan menyukseskan kegiatan 

tradisi tuturangiana andala.  


