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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1.  Nilai- nilai Pendidikan Islam 

2.1.1. Konsep Nilai 

Nilai adalah esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi 

kehidupan manusia. Khususnya mengenai kebaikan dan tindak kebaikan suatu hal, 

nilai artinya sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusian. 

Nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ideal, nilai bukan benda konkrit, 

bukan fakta, tidak hanya persoalan benar dan salah yang menuntut pembuktian 

empiris, melainkan sosial penghayatan yang dikehendaki, disenangi, dan tidak 

disenangi. 

Adapun pengertian nilai menurut pendapat beberapa para ahli antara lain: 

a. Menurut Milton Rekeach dan James Bank, nilai adalah suatu tipe 

kepercayaan yang berada dalam ruang llingkup sistem kepercayaan di 

mana seorang bertindak atau menghindari suatu tindakan, atau memiliki 

dan dipercayai. 

b. Menurut Lauis D. Kattsof yang dikutip Syamsul Maarif mengartikan nilai 

sebagai berikut: pertama, nilai merupakan kualitas empiris yang tidak 

dapat didefinisikan, tetapi kita dapat mengalami dan memahami cara 

langsung kualitas yang terdapat dalam objek itu. Dengan demikian nilai 

tidak semata-mata subjektif, melainkan ada tolak ukur yang pasti terletak 

pada esensi objek itu. Kedua, nilai sebagai objek dari suatu kepentingan, 

yaitu suatu objek yang berada dalam kanyataan maupun pikiran. Ketiga, 

nilai sebagai hasil dari pemberian nilai, nilai itu diciptakan oleh situassi 

kehidupan. (Syamsul Maarif, 2007, h. 114) 

 

Segala sesuatunya dianggap bernilai jika taraf penghayatan seseorang itu 

telah sampai pada taraf kebermaknaannya nilai tersebut pada dirinya. Sehingga 

sesuatu bernilai bagi seseorang belum tentu bernilai bagi orang lain, karena nilai 
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itu sangat penting dalam kehidupan ini, serta terdapat suatu hubungan yang 

penting antara subyek dengan obyek dalam kehidupan ini. 

Nilai sebagai daya pendorong dalam hidup, yang memberi makna dan 

pengabsahan pada tindakan seseorang. Nilai mempunyai dua segi intelektual dan 

emosional. Kombinasi kedua dimensi tersebut menentukan sesuatu nilai beserta 

fungsinya dalam kehidupan. Bila dalam pemberian makna dan pengabsahan 

terhadap suatu tindakan, unsur emosionalnya kecil sekali, sementara unsure 

intelektualnya lebih dominan, kombinasi tersebut disebut norma atau prinsip. 

Norma-norma atau prinsip-prinsip seperti keimanan, keadilan, persaudaraan dan 

sebagainya baru menjadi nilai-nilai apabila dilakksanakan dalam pola tingkah laku 

dan pola berfikir suatu kelompok, jadi norma bersifat universal dan absolut, 

sedangkan  nilai-nilai khusus dan relatif bagi masing-masing kelompok. (E.M 

Kaswardi, 1993). 

Nilai-nilai tidak perlu sama bagi seluruh masyarakat. Dalam masyarakat 

terdapat kelompok yang berbeda atas dasar sosio-ekonomis, politik, agama dan 

etnis masing-masing mempunyai sistem nilai yang berbeda. Nilai-nilai 

ditanamkan pada anak didik dalam suatu proses sosialisasi melalui sumber-

sumber yang berbeda. 

2.1.2. Pendidikan Islam 

a. Menurut Bahasa 

Dalam bahasa Indonesia, istilah pendidikan berasal dari kata “didik” 

dengan memberikan awalan “pe” dan akhiran “an”, mengandung arti “perbuatan” 

(hal, cara dan sebagainya). (Poerwardaminta, WJS, 1976). Kata pendidikan berasal 
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dari bahasa Yunani yaitu paedaggogis yang berarti pergaulan dengan anak-anak. 

Kata Paedagogis berasal dari kata paedos (anak) dan agogie (saya membimbing, 

memimpin). Perkataan yang mulanya berarti “rendah” (pelayan, bujang), sering 

dipakai untuk pekerjaan mulia. Peadadog (pendidik atau ahli didik) ialah seorang 

yang tugasnya membimbing anak. (M. Ngalim Purwanto, 2000) 

b. Menurut Istilah (Istilahan/Terminology) 

1) Ahmad D, Marimba, menjelaskan bahwa “Pendidikan adalah bimbingan 

atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan 

jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang 

utama. (Ahmad D. Marimba, 1987) 

2) Hasan Langgulung, mengemukakan bahwa “pendidikan sebenarnya dapat 

ditinjau dari dua segi; pertama, dari sudut pandang masyarakat; kedua, 

dari sudut pandang individu. Dari sudut pandang masyarakat pendidikan 

berarti pewarisan kebudayaan dan generasi tua ke generasi muda, agar 

hidup masyarakat tetap berkelanjutan, dengan kata lain, msayarakat 

mempunyai nilai-nilai budaya yang ingin disalurkan dari generasi ke 

generasi agar identitas masyarakat tersebut tetap terpelihara, dilihat dari 

segi pandangan individu, pendidikan berarti pengembangan potensi-

potensi yang terpendam dan tersembunyi. Manusia mempunyai berbagai 

bakat dan kemampuan yang kalau dikelola secara cerdas bias berubah 

menjadi emas dan intan. (Hasan Langgulung, 1980) 

Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai usaha pemberian informasi dan 

pembentukan keterampilan saja, namun diperluas sehingga mencakup usaha untuk 
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mewujudkan keinginan, kebutuhan dan kemampuan individu sehingga tercapai 

pola hidup pribadi dan sosial yang memuaskan, pendidikan bukan semata-mata 

sebagai sarana untuk persiapan kehidupan yang akan dating, tetapi untuk 

kehidupan anak sekarang yang sedang mengalami perkembangan dalam menuju 

tingkat kedewasaannya. (Fuad Ihsan, 2005) 

Nurseha Ghazali mengemukakan bahwa “Pendidikan Agama Islam adalah 

usaha sadar dan terancam dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, 

memahami, menghayati hingga mengimani, bertaqwa berakhlak mulia dalam 

mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber-sumber utamanya yakni kitab suci 

Al-Qur’an dan Al-Hadits melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan serta 

penggunaan pengalaman”. 

Ditinjau dalam pendidikan Islam, lebih lanjut Nurseha Ghazali 

menjelaskan “bahwa dengan Pendidikan Agama Islam nantinya mereka akan 

menjadi manusia yang paripurn, memiliki kecerdasan spiritual disamping 

kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan sosial yang pada 

akhirnyaberguna bagi dirinya dan bagi bangsanya”. (Nurseha Gazali, 2005) 

Pendidikan lebih daripada sekedar pengajaran; yang tearkhir ini dapat 

dikatakan sebagai proses transfer ilmu belaka, bukan transformasi nilai dan 

pembenntukan kepribadian dengan segala aspek yang dicakupnya. Dengan 

demikian pengajaran lebih berorientasi pada pembentukan “tukang-tukang” atau 

para spesialis yang terkurung dalam ruang spesialisnya yang sempit, karena itu, 

perhatian dan minatnya lebih bersifat teknis. Ki Hajar Dewantara, tokoh 

pendidikan nasional Indonesia, menyatakan “pendidikan pada umumnya berarti 



 

13 

daya upaya untuk memajukan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (intelek), dan 

jasmaani anak-anak sehingga akan selaran dengan alam dan masyarakatnya. 

Secara lebih rinci, Yusuf Al-Qardhawi memberikan pengertian, “pendidikan 

islam adalah pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan 

jasmaninya, akhlak dan keterampilannya. Karena itu, pendidikan islam 

menyiapkan manusia untuk hidup baik dalam keadaan damai maupun 

perang, dan menyiapkannya untuk menghadapi masyarakat dengan segala 

kebaikan maupun kejahatannya serta manis dan pahitnya”. 

Sementara itu, Hasan Langgulung merumuskan pendidikan Islam sebagai 

“proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan 

pengetahuan dan nilai-nilai islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia 

untuk beramal di dunia dan memetiknya hasilnya di akhirat”. Disini 

pendidikan islam merupakan proses pembentukan individu berdasarkan 

ajaran islam yang diwahyukan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. 

melalui proses dimana individu dibentuk agar dapat mencapai derajat yang 

tinggi sehingga sehingga ia mampu menunaikan tugasnya sebagai khalifah 

di muka bumi, yang selanjutnya mewujudkan kebahagiaan di dunia dan di 

akhirat. (https://www.kompasiana.com/ 

jokowinarto/55007a5fa333118d73510caa/pendidikan-islam. diakses pada 

tanggal 31 Oktober 2019). 
 

Allah SWT memberikan bekal potensi kepada manusia, dan berbagai 

kemungkinan yang dialami manusia. Dengan bekal potensi itu, manusia 

mempunyai kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya menjadi baik atau 

buruk. Dengan kebebasan memilih itulah manusia dapat dimintai 

pertanggungjawaban kelak dihadapan Tuhan. Tetapi bagimanapun, sifat 

kepengasihan Tuhan membuat-Nya menurunkan Islam sebagai alternatif bagi 

manusia untuk mengembangkan berbagai potensinya menuju kesejahteraan di 

dunia dan di akhirat. 

Pendidikan Islam merupakan salah satu aspek dari ajaran Islam secara 

keseluruhan, karenanya tujuan pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan hidup 

manusia dalam Islam, yaitu menciptakan pribadi hamba Allah yang selalu 



 

14 

bertaqwa kepada-Nya, dan dapat mencapai kehidupan bahagia di dunia dan di 

akhirat. Dalam konteks sosial masyarakat, bangsa dan Negara, pribadi yang 

bertaqwa ini dapat menjadi rahmatan lil al-alamin baik dalam skala kecil maupun 

besar. Tujuan hidup manusia dalam Islam inilah yang dapat disebut juga sebagai 

tujuan akhirr dari pendidikan Islam. 

Dasar-dasar pendidikan Islam secara prinsipil diletakkan pada ajaran Islam 

dan seluruh perangkat kebudayaannya. Dasar-dasar pembentukkan  dan 

pengembangan pendidikan Islam yang pertama dan utama adalah Al-Qur’an dan 

As-Sunnah. Al-Qur’an misalnya, memberikan prinsip sangat penting bagi 

pendidikan, yaitu penghormatan kepada akal manusia, bimbingan ilmiah, tidak 

menentang fitrah manusia, serta memelihara kebutuhan sosial. 

Dasar pendidikan Islam yang selanjutnya adalah nilai sosial 

kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur’an dan Al-Hadits 

atas prinsip mendatangkan kemanfaatan dan menjuhkan kemudaratan bagi 

manusia. Dengan dasar ini pendidikan Islam dapat diletakkan didalam kerangka 

sosiologis, selain menjadi sarana transmisi pewarisan kekayaan sosial budaya 

yang positif bagi kehidupan manusia. (Azyumardi Azra, 2012) 

2.1.3. Sumber Nilai-nilai Pendidikan Islam 

Sumber nilai yang menjadi acuan hidup manusia amat banyak macamnya, 

semua jeniss nilai memiliki sumber yang menjadi pengikat semua nilai. Sumber 

nilai-nilai pendidikan Islam yang menjadi acuan bagi hidup manusia adalah 

sumber nilai Islam. Sumber nilai Islam yang menjadi falsafah hidup yang dianut 
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oleh pelaku pendidikan Islam, sumber nilai agama yang pokok adalah Al-Qur’an 

dan As-Sunnah. 

a. Al-Qur’an 

Menurut Zakiah Dradjat (2008: 19) Al-Qur’an adalah firman Allah 

berupa wahyu  yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi 

Muhammad Saw. Al-Qur’an merupakan sumber nilai yang pertama dan 

utama, yang eksistensinya tidak mengalami perubahan, walaupun 

interpretasinya mengalami perubahan, sesuai dengaan kontekks zaman, 

keadaan dan tempat. 

Kedudukan Al-Qur’an dalam nilai-nilai pendidikan Islam adalah 

sebagai sumber etikaa dan nilai-nilai yang paling shahih dan kuat, karena 

ajaran Al-Qur’an adalah bersifat mutlak dan universal. Baik yang isinya 

menganjurkan atau perintah dan juga berisi inilai-nilai yang mengandung 

larangan. Nilai-nilai Qur’ani secara garis besar terdiri dari dua nilai yaitu 

nilai kebenaran (metafisis dan saintis) dan nilai moral. Kedua nilai ini akan 

memandu manusia dalam membina dan menjalani kehidupan dan 

penghidupannya. Selain itu, Al-Qur’an berisi tentang pedoman dan tuntutan 

hidup bagi umat Islam, baik secara individu ataupun umat. 

b. As-Sunnah 

As-Sunnah merupakan sumber ajaran kedua sesudah Al-Qur’an. As-

Sunnah ialah perkataan, perbuatan ataupun pengakuan Rasul Allah SWT 

(Dradjat, dkk, 2008:20-21). Jadi Sunnah Rasul, adalah amalan yang 

dikerjakan oleh Rasulullah SAW. dalam proses perubahan hidup sehari-hari 
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dan menjadi sumber utama. Sunnah berisi petunjuk (pedoman) untuk 

kemaslahatan hidup manusia dalam segala aspeknya, untuk membina 

hubungan antar umat manusia menjadi manusia seutuhnya dan umat 

muslim yang bertaqwa. Sunnah dijadikan sumber utama setelah Al-Qur’an 

karena Allah SWT menjadikan Muhammad sebagai tauladan bagi umatnya. 

Melalui Sunnah inilah hendaknya pelaku dalam pendidikan belajar 

dan bercermin ketika menetapkan suatu kebijakan dan keputusan pada 

suatu proses pendidikan, baik dalam bentuk materi, metode, kurikulum dan  

sebagainya. Sebab Sunnah merupakan penyambung lidah bagi Al-Qur’an 

dan apa yang disampaikan oleh Al-Qur’an tidak ada yang diinginkan oleh 

Sunnah. 

2.1.4. Nilai-nilai  Pendidikan  Islam 

Dalam pendidikan Islam terdapat bermacam-macam nilai yang 

mendukung dalam pelaksanaan pendidikan. Nilai tersebut menjadi dasar 

pengembangan jiwa agar bisa memberikan output bagi pendidikan yang sesuai 

dengan harapan masyarakat luas. Nilai jika dilihat dari segi pengklasifikasiannya 

terbagi menjadi dua macam, yaitu nilai pendidikan dan nilai keislaman sebagai 

berikut: 

a. Nilai-nilai Pendidikan 

Dalam analisis teori nilai dibedakan menjadi dua jenis nilai pendidikan 

yaitu nilai instrumental adalah nilai yang dianggap baik karena bernilai untuk 

sesuatu yang lain. Nilai instrumental dapat dikategorikan juga sebagai nilai 

yang bersifat relatif dan subyektif. Sedangkan nilai instrinsik ialah nilai yang 
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dianggap baik, tidak untuk sesuatu yang lain melainkan didalam dan dirinya 

sendiri. Nilai instrinsik berarti keduanya lebih tinggi daripada nilai 

instrumental. Berikut dibawah ini nilai-nilai pendidikan: 

1) Nilai Pendidikan Religius 

Religi merupakan suatu kesadaran yang menggejala secara 

mendalam dalam lubuk hati manusia sebagai human nature. Religi tidak 

hanya menyangkut keseluruhan diri pribadi manusia secara total dalam 

integrasinya hubungan ke dalam keesaan Tuhan. Nilai-nilai religi 

bertujuan untuk mendidik agar manusia lebih baik menurut tuntutan 

agama dan selalu ingat kepada Tuhan. Nilai religius merupakan nilai 

kerohanian tertinggi dan mutlak serta bersumber pada kepercayaan atau 

keyakinan manusia kepada sang penciptanya. 

2) Nilai Pendidikan Moral 

Moral merupakan salah satu makna yang terkandung dalam 

pendidikan. Hasbullah menyatakan bahwa, moral merupakan kemampuan 

seseorang membedakan antara yang baik baik dan yang buruk. Nilai moral 

yang terkandung dalam pendidikan bertujuan untuk mendidik manusia 

agar mengenal nilai-nilai etika merupakan nilai baik buruk suatu 

perbuatan, apa yang harus dikerjakan, sehingga tercipta suatu tatanan 

hubungan manusia dalam masyarakat yang dianggap baik, serasi, dan 

bermanfaat bagi orang itu, masyarakat, lingkungan dan alam sekitarnya. 

Moral berhubungan dengan kelakuan atau tindakan manusia. Dapat 

disimpulkan bahwa nilai pendidikan moral menunjukkan peraturan-
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peraturan tingkah laku dan adat istiadat dari seorang individu dari suatu 

kelompok yang meliputi perilaku.  

3) Nilai Pendidikan Sosial 

Kata “sosial” berarti hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat 

atau kepentingan umum. Nilai pendidikan sosial merupakan hikmah yang 

dapat diambil dari perilaku sosial berupa sikap seseorang terhadap 

peristiwa yang terjadi di sekitarnya yang ada hubungannya dengan orang 

lain, cara berpikir, dan hubungan sosial bermayarakat antar individu. Nilai 

pendidikan sosial akan menjadikan manusia sadar akan pentingnya 

kehidupan berkelompok dalam ikatan kekeluargaan antara satu individu 

dengan individu lainnya. Bagimana seseorang harus bersikap, bagaimana 

cara mereka menyelesaikan permasalahan dan menghadapi situasi tertentu 

juga termasuk dalam nilai sosial. Jadi nilai sosial dapat disimpulkan 

sebagai kumpulan sikap dan perasaan yang diwujudkan melalui perilaku 

yang mempengaruhi perilaku seseorang yang memiliki nilai tersebut. Nilai 

pendidikan sosial juga merupakan sikap-sikap dan perasaan yang diterima 

secara luas oleh masyaraakat dan merupakan dasar untuk merumuskan apa 

yang benar dan apa yang penting. 

4) Nilai Pendidikan Budaya 

Nilai-nilai budaya merupakan sesuatu yang dianggap baik dan 

berharga oleh suatu kelompok masyarakat atau suku bangsa yang belum 

tentu dipandang bail pula oleh kelompok masyarakaat atau suku bangsa 

lain sebab nilai budaya membatasi dan memberikan karakteristik pada 
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suatu masyarakat dan kebudayaannya. Nilai budaya merupakan tingkat 

yang paling abstrak dari adat, hidup dan berakar dalam alam pikiran 

masyarakat, dan sukar diganti dengan nilai budaya lainnya dalam waktu 

yang singkat. Sistem nilai budaya merupakan inti kebudayaan, sebagai 

intinya ia akan mempengaruhi dan menata elemen-elemen yang berada 

pada struktur permukaan dari kehidupan manusia  yang meliputi perilaku 

sebagai kesatuan material. Sistem nilai budaya terdiri dari konsepsi-

konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian  besar warga 

masyarakat, meengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai 

dalam hidup. Karena itu, suatu sistem nilai budaya biasanya berfungsi 

sebagaai pedoman yang tertinggi bagi kelakuan manusia, 

(https://www.google.com/amp/s/griyawardani.wordpress.com/2011/05/19/

nilai-nilai-pendidikan/amp/. Diakses pada tanggal 25 januari 2020). 

b. Nilai-nilai Keislaman 

Nilai keislaman dapat didefinisikan sebagai konsep dan keyakinana yang 

dijunjung tinggi oleh manusia mengenai beberapa maslaah pokok yang 

berhubungan dengan Islam untuk dijadikan pedoman dalam bertingkah laku, baik 

nilai bersumber dari Allah maupun hasil interaksi manusia tanpa bertentangan 

dengan syari’at. Dalam nilai-nilai keislaman terbagi atas beberapa 

pengklasifikasian diantaranya sebagai berikut: 

1. Dilihat dari segi komponen utama agama islam sekaligus sebagai nilai 

tertinggi dari ajaran agama islam, para ulama membagi nilai menjadi tiga 

bagian, yaitu:  
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a) Nilai Akidah 

Akidah adalah urusan yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, 

menentramkan jiwa, dan menjadi keyakinan yang tidak bercampur 

dengan keraguan. Karakteristik akidah Islam berifat murni, baik dalam 

isi maupun prosesnya, dimana hanyalah Allah yang wajib diyakini, 

diakui dan disembah. Keyakinan tersebut sedikitpun tidak boleh 

dialihkan kepada yang lain, karena akan berakibat penyekutuan yang 

berdampak mpada motivasi ibadah yang tidak sepenuhnya didassarkan 

atas panggilan Allah swt.,. Akidah ini termasuk termanifestasi dalam 

kalimat thoyyibah (Laa Ilaaha Illallah). Dalam prosesnya, keyakinan 

tersebut harus langsung, tidak boleh melalui perantara. Akidah 

demikian yang akan melahirkan bentuk pengabdian hanya kepada 

Allah, berjiwa bebas, merdeka dan tidak tunduk pada manusia dan 

makhluk Tuhan lainnya. (Abudin Nata, 2003) 

b) Nilai Syari’ah/Ibadah 

Secara redaksional pengertian syariah adalah “the part of the water 

place” yang berarti tempat jalannya air, atau secara maknawi adalah 

sebuah jalan hidup yang telah ditentukan oleh Allah SWT., sebagai 

panduan dalam menjalani kehidupan di dunia untuk menuju kehidupan 

di akhirat. Kata syariah menurut pengertian hukum Islam berarti 

hukum-hukum dan tata aturan yang disampaikan Allah SWT., agar 

ditaati hamba-hamba-Nya. Syariah juga diartikan sebagai suatu sistem 

norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, 
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hubungan manusia dengan manusia, serta hubungan manusia dengan 

alam lainnya. (Muhammad Alim, 2006) 

Pembinaan ibadah merupakan penyempurnaan dari pembinaan 

aqidah. Juga merupakan cerminan dari aqidah. Ketika anak itu 

memeenuhi panggilan RobbNya dan melaksanakan perintah-

perintahNya, berarti ia menyambut kecenderungan fitrah yang ada di 

dalam jiwanya sehingga ia akan bias menyiraminya. Ibadah kepada 

Allah akan memberikan pengaruh yang mengagumkan pada jiwa anak. 

Ia akan menjadikannya selalu berhubungan dengan Allah swt. Ibadah 

mampu meredam gejolak kejiwaan dan mengendalikan hawa nafsu, 

sehingga jiwanya akan lurus melalui munajat kepada Allah swt. 

(Muhammad Suwaid, 2006) 

c) Nilai Akhlak 

Menurut pendekatan etimilogi, akhlak berasal dari bahasa Arab 

“khuluqun” artinya budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. 

Kalimat tersebut mengandung segi-segi persesuian dengan kata 

khalqun yang berarti kejadian serta erat hubungannya dengan khaliq 

yang berarti Pencipta dan makhluk yang berarti yang diciptakan. Pola 

bentuk difinisi akhlaq tersebut muncul sebagai mediator yang 

menjembatani komunikasi antara khaliq dengan makhluk secara 

timbale balik, yang kemudian disebut sebagai hablum minallah. Dari 

produk hablum mianllah yang verbal, biasanya lahirlah pola hubungan 

antarsesama manusia yang disebut dengan hablum minannas. 
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(Zahruddin Hasanuddin Sinaga, 2004). Jadi akhlaq dalam Isam mencakup 

pola hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan 

manusia, dan manusia dengan lingkungan sekitarnya. 

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. 

2. Dilihat dari segi sumbernya maka nilai terbagi menjadi dua, yaitu nilai 

yang turun bersumber dari Allah SWT yang disebut dengan Nilai 

Ilahiriyyah dan nilai yang tumbuh dan berkembang dari peradaban 

manusia sendiri yang disebut dengan Nilai Insaniah. Kedua, nilai tersebut 

selanjutnya membentuk norma-norma atau kaidah-kaidah kehidupan yang 

dianut dan melembaga pada masyarakat yang mendukungnya. (Ramayulis, 

2012) 

2.1.5. Nilai-nilai Pendidikan Islam 

Pokok-pokok nilai pendidikan Islam yang utama yang harus ditanamkan 

pada anak yaitu nilai pendidikan I’tiqodiyah, nilai pendidikan amaliyah, dan nilai 

pendidikan khuluqiyah.  

1. Nilai Pendidikan I’tiqodiyah 

Nilai pendidikan I’tiqodiyah ini merupakan nilai yang terkait dengan 

keimanan seperti iman kepada Allah SWT, Malaikat, Rasul, Kitab, Hari Akhir 

dan Takdir yang bertujuan menata kepercayaan individu. Iman berasal dari 

bahasa Arab dengan kata dasar amanayu’minu imanan artinya beriman atau 

percaya. 
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Percaya dalam bahasa Indonesia artinya mengakui atau yakin bahwa 

sesuatuu (yang dipercayai) itu memang benar atau nyata adanya. Dalam iman 

terdapat 3 unsur yang mesti berjalan serasi, tidak boleh tumpang antara 

pengakuan lisan, pembenaran hati dan pelaksanaan secara nyata dalam 

perbuatan. 

Pendidikan keimanan harus dijadikan sebagai salah satu pokok dari 

pendidikan keslehan anak. Dengannya dapat diharapkan kelak ia akan tumbuh 

dewasa menjadi insane yang beriman kepada Allah SWT melaksanakan 

perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Dengan keimanan yang kuat 

bisa membentengi dirinya dari perbuatan dan kebiassaaan buruk. 

2. Nilai Pendidikan Amaliyah 

Nilai pendidikan amaliyah merupakan nilai yang berkaitan dengan 

tingkah laku. Nilai pendidikan amaliyah diantaranya: 

a) Pendidikan Ibadah 

Ibadah merupakan bukti nyata bagi seorang muslim dalam meyakini dan 

mempedomani aqidah Islamiyah. Pembinaan ketaatan beribadah kepada 

anak dimullai dalam keluarga. Sejak dini anak-anak harus diperkenalkan 

dengan nilai ibadah, seperti diajarkan melafalkan surat-surat pendek 

dalam Al-Qur’an untuk melatih melatih lafal-lafal agar fasih 

mengucapkannya, karena membaca Al-Qur’an adalah ibadah. 

Pendidikan ibadah merupakan salah satu aspek pendidikan Islam yang 

perlu diperhatikan semua ibadah dalam Islam yang bertujuan membawa 

manusia agar selalu ingat kepada Allah SWT. 
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b) Pendidikan Muamalah 

Pendidikan muamalah merupakan pendidikan yang memuat hubungan 

antara manusia baik secara individu maupun kelompok. Pendidikan 

muamalah meliputi: 

1) Pendidikan Syakhsiyah, merupakan pendidikan yang memuat 

perilaku individu, seperti masalah perkawinan, hubungan suami istri 

dan keluarga. 

2) Pendidikann Madaniyah, pendidikan ini berkaitan dengan upah 

maupun gadai. 

3) Pendidikan Jana’iyah, pendidikan ini berhubungan dengan pidana 

atas pelanggaran yang dilakukan. 

4) Pendidikan Murafa’at, pendidikan ini berhubungan dengan acara 

seperti peradilan, saksi maupun sumpah. 

5) Pendidikan Dusturiyah, pendidikan ini berhubungan dengan 

untdang-undang Negara yang mengatur hubungan antara rakyat 

dengan pemerintah. 

6) Pendidikan Duwaliyah, pendidikan ini berhubungan dengan tata cara 

Negara seperti seperti tata Negara Islam, tata Negara tidak Islam, 

wilayah perdamaian, wilayah perang dan hubungan muslim di 

Negara lain. 

7) Pendidikan Iqtishadiyah, pendidikan iniberhubungan dengan 

perekonimian individu dan Negara, serta hubungan yang miskin 

dengan yang kaya raya. 
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3. Nilai Pendidikan Qhulukiyah 

Pendidikan ini merupakan pendidikan yang berkaitan dengan etika 

(akhlak) yang bertujuan untuk membersihkan diri dari perilaku rendah dan 

menghiasi diri dengan perilaku terpuji. 

Pendidikan akhlak merupaakan bagian  terpenting dalam kehid upan 

sehari-hari, karena seseorang yang tidak memiliki akhlak akan menjadikan 

dirinya berbuat merugikan orang lain. Peendidikan akhlak merupakan 

pendidikan yang dapat membawa menuju kesuksesan, oleh karena itu 

didiklah anak-anak kita dengan akhlah yang baik, karena oranng tua 

merupakan cerminan yang pertama yang akan dicontoh oleh anak-anaknya. 

(http://mustanginbuchory89.blogspot.com/2015/06/nilai-nilai-pendidikan-

islam.html?m=1) 

Nilai yang menjadi acuan hidup manusia amat banyak macam sumbernya, 

semua jenis nilai memiliki sumber yang menjadi pengikat semua nilai. Sumber 

nilai-nilai pendidikan Islam yang menjadi acuan bagi hidup manusia adalah 

sumber nilai Islam. Sumber nilai Islam yang dimaksud adalah berasal dari nilai 

yang menjadi falsafah hidup yang dianut oleh pelaku pendidikan Islam, sumber 

nilai agama yang pokok adalah Al-Qur’an dan As-Sunnah. 

2.2.  Kajian Tradisi 

2.2.1. Pengertian  Tradisi 

Upaya manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupanya tentu 

dengan mengandalkan kemampuan manusia sendiri untuk menjadikan alam 

sebagai obyek yang dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi 
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dapat dikatakan bahwa kebudayaan tersebut lahir sesungguhnya diakibatkan 

oleh keinginan  manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam bentuk 

tingkah laku, pola hidup, perekonomian, pertanian, sistem kekerabatan, 

stratifikasi sosial, religi, mitos dan sebagainya. Kesemua aspek tersebut yang 

kemudian harus dipenuhi oleh manusia dalam kehidupannya yang sekaligus 

secara spontanitas akan melahirkan kebudayaan atau tradisi. 

Tradisi/adat berasal dari bahasa latin “tradition” yang artinya 

diteruskan atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah 

sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan 

suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, 

atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya 

informasi yang diteruskan dari generasi kegenerasi baik tertis maupun lisan, 

karena tanpa adanya ini suatu tradisi dapat mengalami kepunahan. 

(http://digilib.iainkendari.ac.id. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2019, pukul 

16:21) 

Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari 

masa lalu namun masih ada hingga saat ini dan belum terkontaminasi oleh hal-

hal yang dapat merusak. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar 

atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang 

bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja keberadaannya. (Piotr 

Sztompka, 2007). Dari pemahaman tersebut maka apapun yang dilakukan oleh 

manusia secara turun temurun dari setiap aspek kehidupannya yang 

merupakan upaya untuk meringankan hidup manusia dapat dikatakan sebagai 
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suatu tradisi yang berarti bahwa hal tersebut adalah sudah menjadi bagian dari 

kebudayaan. Lebih khusus tradisi yang dapat melahirkan kebudayaan 

masyarakat dapat diketahui dari wujud tradisi itu sendiri. 

Menurut Hasan Hanafi, tradisi (turats) adalah segala warisan masa 

lampau yang masuk pada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang 

berlaku. Dengan demikian bagi Hanafi turats tidak merupakan persoalan 

peninggalan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman 

kini dalam berbagai tingkatannya. (Moh. Nur Hakim, 2003, h. 29) 

Masyarakat merupakan sekelompok orang yang memiliki kesamaan 

budaya, wilayah identitas, dan berinteraksi dalam suatu hubungan sosial yang 

terstruktur. Masyarakat mewariskan masa lalunya melalui: 

a) Tradisi adalah adat istiadat (nilai, norma yang mengatur perilaku dan 

hubungan disuatu masyarakat individu dalam suatu kelompok). Adat 

istiadat yang berkembang disuatu masyarakat harus dipatuhi oleh anggota 

masyarakat di daerah tersebut. Adat istiadat sebagai sarana mewariskan 

masa lalu yang terkadang disampaikan tidak sama persis dengan yang  

terjadi dimasa lalu tetapi mengalami berbagai perubahan sesuai 

perkembangan zaman. Masaa lalu sebagai dasar untuk terus dikembangkan 

dan diperbaharui. 

b) Nasehat dari para leluhur, dilestarrikan dengan cara menjaga nasehat-

nasehat yang diberikan melalui inatan kolektif anggota masyarakat dan 

selanjutnya disampaikan secara lisan maupun tulisam secara turun 

temurun dari satu generasi kegenerasi selanjutnya. 
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c) Peranan orang yang dituakan (pemimpin kelompok yang memiliki 

kemampuan lebih dalam menaklukan alam) dalam masyarakat, contoh: 

Adanya keyakinan bahwa roh-roh harus dijaga dengan memberikan apa 

yang harus diberikan dalam bentuk sesajian. Pemimpin kelompok 

menyampaikan secara lisan sebuah ajaran yang harus ditaati oleh anggota 

kelompoknya. 

d) Membuat suatu peringatan kepada  semua anggota kelompok masyarakat 

berupa lukisan serta perkakas sebagai alat bantu hidup serta bangunan tugu 

atau makanan. Semuanya itu dapat diwariskan kepada generasi-generasi 

selanjutnya hanya dengan melihatnya. Contoh: benda-benda (alat musik 

tradisional). 

e) Kepercayaan terhadap roh-roh serta arwah nenek moyang dapat termasuk 

sejarah lisan sebab meninggalkan bukti sejarah berupa benda-benda atau 

alat-alat yang telah mereka buat. 

2.2.2. Macam-macam Tradisi di Indonesia 

Indonesia adalah Negara budaya, dengan keanekaragaman budaya dari 

setiap daerah, tidak heran jika Negara ini juga mempunyai beragam adat 

istiadat yang masih dilestarikan hingga saat ini. Adat istiadat dilakukan sesuai 

dengan kebiasaan masyarakat sekitar, dan dari sinilah kekayaan budaya 

Indonesia semakin terasa. Secara umum adat istiadat atau tradisi merupakan 

sikap serta kelakuan seseorang yang telah diikuti oleh orang lain dalam suatu 

jangka waktu yang cukup lama. Adat istiadat idealnya memapu mencerminkan 

jiwa dan kepribadian suatu masyarakat.  
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Berikut ini adalah beberapa contoh adat istiadat atau tradisi yang ada di 

Indonesia: 

a) Adat Istiadat Jawa 

Masyarakat Jawa identik dengan masyarakat yang masih memegang 

teguh adat istiadat warisan nenek moyang. Penduduk Jawa mempunyai 

beragam adat dan tradisi yang sangat menarik untuk diulas. Mulai dari acara 

pernikahan, kehamilan hingga kematian, masyarakat masih melestarikannya 

dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa contoh adat istiadat Jawa yang 

perlu anda ketahui: 

1) Sekaten, upacara ini biasanya dilakukan untuk memperingati Maulid 

Nabi Muhammad. Setiap tahunnya. Sekaten diselenggarakan di Alun-

alun Utara Keraton Yogyakarta dan dihadiri oleh ribuan warga 

Yogyakarta maupun wisatawan. Pada momen ini, Keraton akan 

mengadakan iring-iringan gunungan hasil bumi masyarakat sekitar yang 

diarak oleh abdi dalam serta prajurit Keraton. Adat ini masih dilestarikan 

karena merupakan bagian dari kearifan lokal. 

2) Pernikahan, merupakan momen sakral dengan adat yang cukup rumit 

bagi masyarakat Jawa. Meskipun kebanyakan masyarakat telah 

meninggalkan beberapa tradisi karena beberapa alasan. Bebarapa adat 

istiadat dalam upacara pernikahan Jawa yaitu, malam sebelum akad, 

pengantin harus melakukan siraman dan medodareni. Selain itu ada   

pula adat serah-serahan dimana calon pengantin pria memberikan 

barang-barang kepada pengantin wanita. Setelah prosesi akad, terdapat 
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tradisi balangan suruh (melempar daun sirih), panggih (pertemuan kedua 

mempelai), dhahar klimah (salingm menyuap), dan sungkeman. 

3) Tedak Siten, dalam bahasa Indonesia  tedak  siten berarti turun ke 

tanah. Upacara ini dilakukan sebagai selamatan ketika seorang bayi 

sudah mulai berjalan. Tujuan diadakannya acara tedak siten adalah 

sebaagai bentuk rasa syukur karena sang bayi diberikan kesehatan. 

Dalam upacara ini, terdapat ritual bayi dimasukkan ke dalam kurungan 

ayam dan diberi beberapa barang seperti alat tulis, uang, dan lain 

sebagainya. 

b) Adat Istiadat Sumatra 

Salah satu Pulau besar di Indonesia inni juga menyimpan beragam adat 

istiadat yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat. Sumatera terdiri dari 

beberapa provinsi yang mempunyai tradisi beragam, tergantung dari wilayah 

geografisnya. Berikut beberapa contoh adat Sumatera berikut ini: 

1) Mangongkal Holi dari Sumatera Utara, hingga saat ini, masyarakat 

Batak masih melestarikan adat mangongkal  holi. Tradisi ini merupakan 

sebuah upacara untuk menggali kuburan yang telah lama kemudian 

mengambil tulang belulang mayat dan memindahkannya ke kuburan 

baru. Berdassarkan kepercayaan masyarakat Batak, orang yang sudah 

meninggal tidaklah benar-benar tiada. Mereka mmenuju ke suatu proses 

yang lebih sempurna, yaitu alam yang lebih abadi. Para arwah juga dapat 

berkumpul dengan anggota keluarga lain yang telah meeninggal. Adat 
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yang telah dilaksanakan secara turun temurun ini juga terkadang diikuti 

dengan pembuatan Tugu Marga. 

2) Ngobeng di Sumatera Selatan, ngobeng adalah tradisi menjamu tamu 

yang masih dilestarikan oleh masyarakat Palembang, Sematera Selatan. 

Ngobeng  merupakan bentuk dari menghargai tamu serta mempererat tali 

silaturahmi. Tamu yang berkunjung akan langsung disiapkan hidangan 

serta air untuk mencuci tangannya. Dalam tradisi ini disiapkan beragam 

menu makanan seperti opor, gulai kambing, acar, tumisan, sambal, dan 

lain sebagainya. 

3) Nganggung di Bangka Belitung, adat istiadat yang berasal dari Bangka 

Belitung ini diselenggarakan untuk memperingati hari besar Islam 

seperti Isra Mi’raj, Maulid Nabi, atau menyambut tamu penting.. dalam 

adat nganggung, warga masyarakat harus membawa dulang yang berisi 

makanan ke masjid. Sebelum menyantap, isi dulang akan didoakan 

terlebih dahulu oleh tokoh agama sekitar. 

c) Adat Istiadat Kalimantan 

Pulau Kalimantan juga menyimpan kekayaan budaya yang masih terus 

dilestarikan oleh mwarga masyarakat. Selain upacara adat, kekayaan budaya 

Kalimantan juga terdiri dari pakaian adat, bahasa, makanan khas, music, tarian 

dan lain sebaginya. Berikkut ini adalah tiga contoh adat dan tradisi yang masih 

dijaga kelestariannya oleh warga masyarakat Kalimantan: 

1) Aruh Baharin, dalam tradisi ini, lima balian (sebutan untuk tokoh adat 

berlari-lari kecil sambil membunyikan gelang yang terbuat dari 
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kuningan. Mereka berlalri sambil mengelilingi tempat pemujaan dan 

membaca mantera. Upacara ini dihadiri oleh warga Dayak dan 

diselenggarakan sebagai bentuk syukur atas panen padi yang melimpah. 

Upacara ini biasanya dilaksanakan selama 7 hari. Yang menarik dari 

aruh baharin adalaha upacara ini melibatkan roh leluhur. Para tokoh 

adata melakukan ritual khusus untuk memanggil roh leluhur agar turut 

hadir dan memeriahkan acara aruh baharin. Disediakan pula beraneka 

ragam seaji agar dapat dinikmati oleh para leluhur. 

2) Maccera Tasi, tradisi ini juga masih dipertahankan oleh masyarakat 

Kalimantan hingga saaat ini. Upacara ini melibatkan prosesi 

penyembelihan hewan kurban seperti kambing, kerbau atau ayam. Proses 

penyembelihan dilakukan di laut dan darahnya dibuang ke laut sebagai 

simbol pemberian darah untuk kehidupan laut. Tujuan 

diselenggarakannya tradisi ini adalah agar mendapatkan hasil laut yang 

melimpah. 

3) Mandi Tian Mandaring, upacara ini sering dilakukan untuk 

memperingati 7 bulanan keahamilan. Tradisi ini menyerupai mitoni bagi 

masyarakat Jawa. Dalam tradisi ini, dibuat pagar mayang. Pagar tersebut 

dibuat dari batang tebu yang diikat. Di dalam pagar kemudian akan 

ditempatkan air mayang, air bunga, keramas asam kamal, dan lain 

sebagainya. 
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d) Adat Istiadat Sulawesi 

Sulawesi merupakan salah satu daerah di Indonesia yang terdiri dari 

berbagai macam suku. Terdapat beraneka ragam kebudayaan, adat, dan tradisi 

yang dimiliki oleh masyarakat Sulawesi. Beberapa tradisi dipengaruhi oleh 

agama Islam sehingga menambah kekayaan budaya di Pulau Sulawesi. 

Berikut ini beberapa adat istiadat atau tradisi yang  masih dilestarikan oleh 

masyarakat sekitar. 

1) Mappalili, mappalili merupakan upacara adat yang biasa 

diselenggarakan untuk mengawali musim tanam padi. Ritual ini 

dipimpin oleh pendeta Bugis kuno yang disebut sebagai bissu. Bissu 

Puang Matoa akan berkumpul di rumah arajang, yang merupakan 

tempat penyimpanan bajak sawah pusaka. Dengan mengenakkan kemeja 

bergaris yang dipadukan dengan sarung berwarna putih polos, Bissu 

Puang Matoa memimpin acara. 

2) Adat Kehamilah, masa kehamilan merupakan masa yang mendapatkan 

perhatian khusus dari masyarakat Bugis. Pada awal-awal kehamilan 

hingga memasuki bulan keempat, masyarakat sekitar biasa menyebutnya 

sebagai angngirang. Pada masa ini, keluarga dari kedua belah pihak 

harus memenuhi keinginan calon ibu terutama yang berupa makanan. 

Setelah kehamilan 7 bulan, dilaksanakan  upacara anynyapu battang. 

Pada tradisi anynyapu battang, kedua keluarga menyiapkan berbagai 

macam makanan yang mempunyai symbol-simbol tertentu. Dalam 

upacara ini, calon ibu dan calon ayah akan dimandikan kemudian 
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memakai pakaian adat dan bersanding. Kemudian mereka akan 

dikerumuni oleh keluarga dan mereka memilih makanan tertentu. 

3) Ammateang, ammateang merupakan upacara adat kematian bagi 

masyarakat Bugis. Pada dasarnya tidak ada yang berbeda dengan ritual 

kematian yang dimiliki oleh masyarakat Jawa. Ketika seseorang 

meninggal, jenazahnya akan dimandikan, dikafani, dan dikebumikan 

dengan layak. Setelah itu, rumah duka akan mengadakan tahlilan dan 

khataman Al-Qur’an. 

e) Adat Istiadat Bali 

Bali yang dijuluki dengan Pulau Dewata ini masih kental dengan adat 

dan tradisi yang masih dilestarikan oleeh masyarakat sekitar secara turun-

temurun. Bahkan, kekayaan budaya dan adat istiadat Bali juga menjadi salah 

satu daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk menyaksikannya secara 

langsung. Mmeskipun Pulau Bali mempunyai wilayah geografis yang relatif 

kecil, namun kekayaan budaya yang dimiliki tidak kalah dengan daerah lain di 

Indonesia. Bahkan ada beberapa tradisi yang sangat terkenal hingga ke 

berbagai penjuru dunia seperti tradisi bakar mayat atau ngaben yang selalu 

ramai oleh pengunjung. Berikut ini beberapa contoh adat istiadat dari Provinsi 

Bali. 

1) Upacara Ngaben, ngaben merupakan pembakaran jenazah yang 

merupakan warisan leluhur dan telah dilakukan sejak ratusan tahun silam 

di Bali. Masyarakat Hindu Bali percaya bahwa dengan membakar 

jenazah, roh leluhur menjadi suci dan mereka bisa beristrahat dengan 
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tenang. Upacara ngaben membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hal ini 

karena  ngaben melibatkan orang dalam jumlah besar dan panggung 

pembakaran. Oleh karena itu, masyarakat Bali yang kurang mampu 

biasanya harus menunggu selama beberapa saat agar dapat melakukan 

ngaben secara bersama-sama. Dengan demikian biaya upacara terasa 

lebih ringan karena ditanggung oleh beberapa keluarga. 

2) Melasti, upacara melasti merupakan acara yang rutin diselenggarakan 

setiap tahun. Biasanya upacara ini diadakan menjelang nyepi, yaitu tiga 

hari sebelumnya. Ketika melasti dilaksanakan, masyarakat Bali akan 

menyucikan diri mereka dengan mendatangi sumber-sumber air seperti 

danau, laut, atau mata air yang disakralkan. Dalam adat ini tokoh adat 

akan memercikkan ke kepala warga masyarakat agar kotoran dan 

keburukkan yang ada dalam diri mereka hilang sehingga mereka kembali 

suci. 

3) Omed-omedan, tradisi yang satu ini cukup unik. Setelah merayakan 

nyepi, warga Bali akan mengadakan uapacara omed-omedan yaitu 

lelompok pemuda dan pemudi berusia 18 hingga 30 tahun yang belum 

menikah akan berhadapan. Mereka akan diguyur air kemudian bertarung 

dan diakhiri dengan saling berciuman. Tradisi ini telah ada sejak puluhan 

tahun silam dan masih dilestarikan singga sekarang. 

f) Adat Istiadat Papua 

Pulau yang terletak pada bagian timur Indonesia ini ternyata 

menyimpan ragam budaya yang juga sayang untuk dilewatkan. Papua yang 
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terkenal dengan suku Dani mempunyai adat istiadat yang cukup unik dan 

berbeda. Namun hal ini justru menambah khasanah kebudayaan di Indonesia. 

Berikut ini beberapa adat istiadat yang masih dilestarikan oleh masyarakat 

Papua. 

1) Tradisi Potong Jari, tradisi yang terdengar menyeramkan ini nyatanya 

masih dilakukan oleh suku Dani hingga saat ini. Pemotongan jari 

merupakan simbol rasa duka dan kesedihan apabila adaa anggota 

keluarga atau sanak saudara yang meninggal. Selain sebagai symbol rasa 

duka, tradisi pemotongan jari ini juga dipercaya dapat mencegah 

terulangnya kemalangan yang menimpa keluarga tersebut. 

2) Pesta Batu Bakar, tradisi pesta batu bakar merupakan salah satu 

perayaan yang dilakukan oleh suku Dani. Pesta ini biasa diselenggarakan 

untuk merayakan pernikahan, kelahiran, maupun merayakan 

kemenangan dari perang. Dalam pesta ini mereka akan memasak 

berbagai jenis makanan mulai dari umbi-umbian hingga babi untuk 

dikonsumsi secara bersama-sama. Bahan-bahan makanan tersebut akan 

dimasukkan ke dalam lubang yang berisi batu dan dedaunan. Nantinya 

makanan terrsebut akan dibagikan ke seluruh penduduk desa. Dalam 

memulai proses pembakaran, suku Dani menyalakan api secara 

tradisional yaitu dengan menggosok batu hingga  timbul percikan api. 

3) Tradisi Mumi, suku Dani ternyata juga mempunysi kebiasaan 

mengawetkan mayat. Bedanya, mereka tidak membalut mayat melainkan 

menjemur kemudian menyimpan di dalam hua. Salah satu mumi yang 
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paling tua diketahui telah berusia 300 tahun lamany. Mumi ini 

diletakkan di rumah dan terkadang dikeluarkan apabila ada wisatawan 

yang tertarik untuk melihatnya. (https://thegorbalsla.com/adat-istiadat/. 

Diakses pada tanggal 23 Januari 2020, pukul 09:45). 

Itulah beberapa adat istiadat atau tradisi yang ada di Indonesiaa yang 

masih sangat dijaga kelestariannya hingga ratusan tahun lamanya dan masih 

banyak lagi tradisi lainnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa Indonesia adalah 

Negara dengan berbagai kearifan lokalnya baik budaya, bahasa, suku dan 

agama. 

2.2.3. Tradisi Tuturangiana Andala di Pulau Makasar 

Masyarakat Pulau Makasar yang dulunya merupakan pelarian dari prajurit 

kerajaan Bone sangat memegang teguh dan mempertahankan ritual sebagai 

warisan nenek moyang mereka. Masyarakat Pulau Makasar yang dulunya hidup 

sebagai nelayan sangat dekat dengan perairan laut yang mengelilingi pulau kecil 

tersebut. Tidak heran jika masyarkat Pulau Makasar selalu mengadakan ritual 

pelarungan  sesajen yang disebut dengan tuturangiana andala. 

Mereka menyebutnya dengan “tuturangiana andala” atau biasa disebut 

pula dengan pemberian sesajen di laut, sebab sejumlah panganan di larungkan ke 

laut. Hakikatnya, tradisi ini sebagai cara warga yang dominan sebagai nelayan 

untuk membuka pintu rezeki disana, sekaligus sebagai rasa syukur pada Tuhan 

Semesta Alam. 
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Tuturangiana andala sudah ada sejak abad 18 masehi oleh warga Liwuto 

atau lazim disebut dengan Pulau Makasar yang dihelat oleh para puluhan lelaki 

paru baya yang menggunakan jubah khas Buton, sembari berjalan membawa 4 

buah tampan sesajen.  

Tuturangiana andala berasal dari bahasa Wolio, yakni dari kata 

tuturangiana yang berarti upacara ritual atau yang diupacarakan dan andala yang 

berarti laut. Kata tuturangiana andala berarti melakukan upacara ritual di laut. 

Dalam bahasa setempat tuturangiana andala atau pekandeana andala berarti 

melakukan upacara persembahan pada penguasa laut. Tradisi tuturangiana andala  

merupakan salah satu tradisi masyarakat nelayan Pulau Makasar yang bermukim 

di daerah Kota Baubau, Sulawesi Tenggara dan telah diwariskan secara turun 

temurun dan dilakukan sejak aba d 18 M dan masih tetap dipertahankan 

keberadaannya hingga saat ini. Kebiasaan ini mulai dilakukan oleh masyarakat 

Pulau Makasar sejak berabad-abad yang lalu karena pada saat itu masyarakat 

setempat mempunya mata pencaharian utama sebagai nelayan tradisional. 

Sebagai masyarakat kepulauan yang mempunyai ketergantungan pada 

lautan, maka sebelum melakukan berbagai aktivitas menyangkut kehidupan di 

laut, diawali dengan tuturangiana andala. Tuturangiana andala  dilakukan 

dengan tujuan memohon kepada yang Maha Kuasa agar segala aktivitas di laut 

berjalan dengan baik serta mendapatkan hasil dan rezeki yang berlimpah. Oleh 

karena itu, mereka memberikan sesaji pada lokasi dan tempat-tempat tertentu 

tepatnya terdapat empat titik dikawasan perairan  Pulau Makasar yang menurut 

masyarakat setempat masih dianggap keramat. 
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Tradisi tuturangiana andala yang dilakukan oleh masyarakat Pulau 

Makasar, dalam pelaksanaannya melibatkan dua Kelurahan yakni Kelurahan 

Liwuto dan Kelurahan Sukanayo. Sejak proses mempersiapkan bahan maupun 

peralatan pada tradisi ini dari dua kelurahan saling bekerjasama dan bergotong 

royong demi terlaksananya tradisi dan diharapkan dapat membawa keberkahan 

serta ingin menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa Pulau Makasar memiliki 

suatu tradisi yang turun teumurun dijadikan sebagai suatu warisan budaya dan 

masih sangat dijaga kelestariannya hingga saat ini. 

2.3.  Kajian Relevan 

Penyusunan penellitian ini tidak semerta-merta hanya berdasarkan 

observasi maupun wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan 

tetapi juga menggunakan acuan dan rujukan baik berasal dari jurnal maupun 

penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain dengan penelitian yang serupa, 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Dermawan Indar Jaya dengan judul penelitian Ritual Sedekah Laut 

Tuturangiana Andala Oleh Masyarakat Pulau Makasar Di Sulawesi 

Tenggara. Dalam penelitian tersebut peneliti menjelaskan bahwa 

tuturangiana andala yang artinya pemberian sesaji pada penguasa laut yang 

merupakan salah satu tradisi warisan para leluhur yang sejak lama 

dipertahankan oleh masyarakat Pulau Makasar di Sulawesi Tenggara. Pada 

proses pelaksanaan ritual tuturangiana andala memiliki makna agar diberi 

keselamatan dan keberkahan oleh penguasa kepada nelayan ketika hendak 

berlayar.(https://www.academia.edu/37884767/RITUAL_SEDEKAH_LAU
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T_TUTURANGIANA_ANDALA_OLEH_MASYARAKAT_PULAU_MA

KASSAR_DI_SULAWESI_TENGGARA. Diakses pada tanggal 26 

September 2019). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dermawan Indar 

Jaya memiliki persamaan dengan penelitian yang sementara dilakukan oleh 

peneliti mengenai Ritual Sedekah Laut Tuturangiana Andala oleh 

masyarakat Pulau Makasar. Hanya saja dalam penelitian ini hanya 

menjelaskan mengenai proses pelaksanaan tradisi tuturangiana andala ini, 

sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti adalah nilai-nilai pendidikan Islam 

yang terdapat pada tradisi tuturangiana andala oleh masyarakat Pulau 

Makasar. 

2. Dalam penelitian disertasi yang dilakukan oleh Syahrun pada tahun 2015 

dengan judul penelitian Komodifikasi Ritual Tuturangiana Andala pada 

Masyarakat  Nelayan Pulau Makasar Kota Baubau Provinsi Sulawesi 

Tenggara. Dalam penelitian disertasi tersebut penulis menggunakan 

penelitian ini sebagai bahan acuan dalam proses penyusunan penelitian. 

Penelitian disertasi ini penelitinya menjelaskan lebih rinci terkait ritual 

tuturangiana andala yang dikaitkan dengan segala aspek yang berhubungan 

dengan masyarakat nelayan yang berada di Pulau Makasar. Dimana 

komodifikasi dartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 

perubahan fungsi suatu benda, jasa, atau entitas lain yang umumnya tidak 

dipandang sebagai suatu produk komersial menjadi komoditas. Terdapat 

perbedaan dalam penelitian disertasi dan penelitian skripsi yang dilakukan 

oleh penulis, tetapi disertasi ini tetap digunakan oleh penulis sebagai bahan 
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ajar dan referensi dalam proses penyusunan skripsi ini. (Syahrun, 

Komodifikasi Ritual Tuturangiana Andala pada Masyarkat Nelayan Pulau 

Makasar Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, Diakses pada tanggal 

29 Oktober 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


