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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara yang memiliki banyak keragaman dari 

budaya, suku bangsa, agama hingga aliran aliran kepercayaan. Semua keragaman 

tersebut tumbuh didalam kehidupan masyarakat Indonesia yang akhirnya 

membentuk masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang plural. 

Keanekaragaman suku bangsa di Indonesia sejak zaman dahulu bangsa Indonesia 

dikenal dengan masyarakat yang majemuk. Hal ini tercermin dari  semboyan “ 

Bhineka Tunggal Ika” yang berbeda beda tetapi tetap satu. Kemajemukkan yang 

ada terdiri atas  keragaman suku bangsa, budaya, Agama ras, dan bahasa. 

Sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al- 

Hujurat/49 : 13 yang berbunyi sebagai berikut : 
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«! $# öΝ ä39 s)ø? r& 4 ¨βÎ) ©! $# îΛÎ= tã ×��Î7 yz ∩⊇⊂∪     

Terjemahnya :  

‘’Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan 

bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang 

paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara 

kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.’’  

Isi kandungan Q.S Al -Hujurat ayat 13 adalah : Allah SWT menciptakan 

manusia dari seorang laki laki dan seorang perempuan, dan menjadikannya 

berbangsa bangsa, bersuku suku, dan berbeda beda warna kulit bukan untuk saling 

menjatuhkan. Tetapi saling mengenal dan menolong dalam kehidupan 

bermasyarakat. 
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Kajian tradisi semakin marak dewasa ini, baik dalam hal praktik 

pelaksanaannya maupun tema tema tradisi yang diangkat. Tradisi adalah suatu hal 

yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat sosial. Tradisi lahir dan 

mengangkat dikalangan masyarakat sosial yang berkembang menjadi budaya atau 

kebudayaan berdasarkan masyarakatnya. Tradisi bagi masyarakat adalah suatu hal 

yang sangat sakral yang dilaksanakan oleh masyarakat terdahulu dan dilanjutkan 

oleh generasi penerusnya sampai sekarang ini. (Soraya Rasyid, 2015, h.59) 

banyak tradisi yang tidak bertahan sampai sekarang. Meskipun demikian, masih 

banyak juga tradisi yang masih bertahan sampai sekarang. 

Keragaman budaya, tradisi dan agama adalah suatu keniscayaan hidup, 

sebab setiap orang mempunyai perbedaan sekaligus persamaan. Di sisi lain 

pluralitas budaya, tradisi dan agama merupakan kekayaan tersendiri bagi bangsa 

Indonesia. Namun jika kondisi seperti itu tidak di fahami dengan sikap toleran dan 

saling menghormati, maka pluralitas budaya, agama atau tradisi cenderung akan 

memunculkan konflik bahkan kekerasan (violence). Melalui proses pewarisan dari 

orang perorang atau generasi ke generasi lain, tradisi mengalami perubahan 

perubahan baik dalam skala besar maupun kecil. Inilah yang dikatakan dengan 

invented tradition, dimana tradisi tidak hanya diwariskan secara pasif, tetapi juga 

direkontruksi dengan maksud membentuk atau menananamkannya kembali 

kepada orang lain. Oleh karena itu, dalam memandang hubungan Islam dengan 

tradisi atau kebudayaan selalu terdapat variasi interpretasi sesuai dengan konteks 

lokalitas masing masing. 

Dalam Islam tidak hanya mengenal tradisi atau normativitas tapi ia juga 

mempunyai manivestasi keragaman dalam kehidupan yang sangat plural. Al-
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Qur’an sendiri menyatakan bahwa tradisi orang orang terdahulu seringkali 

menjadi pijakkan bagi orang orang atau generasi berikutnya. Dalam sisi lain 

memberikan isyarat pentingnya tradisi, namun disisi lain kita tidak boleh terjebak 

dari sikap tradisionalisme, sebab tradisionalisme cenderung membuat masyarakat 

terkukuh dibawah bayang bayang tradisi yang statis padahal Islam jelas sangat 

menghargai kedinamisan, termasuk dalam tradisi artinya tradisi yang ada tidak 

boleh dibiarkan statis, harus mampu berkembang sesuai dengan tuntutan 

perubahan zaman. 

Islam tidak serta merta mengkikis habis ide ide pra Islam, budaya dan tradisi 

yang ada. Hal ini juga berlaku bagi penduduk Indonesia ini merupakan ciri khas 

ajaran Islam yang bersifat akomodatif sekaligus reformatif terhadap budaya 

budaya maupun tradisi yang ada tanpa mengabaikan kemurnian Islam itu sendiri. 

Aspek Urf ( tradisi/budaya ) menjadi salah satu pertimbangan dalam menetapkan 

hukum. Pada era modern ini masih banyak tradisi yang tetap dipertahankan secara 

turun temurun dari nenek moyang hingga anak cucu pada suatu masyarakat. 

Demikan juga tradisi yang terjadi pada salah satu tradisi yang dilakukan 

oleh suku tolaki yakni tradisi tori’ou yang bertempat di Desa Amosilu Kecamatan 

Besulutu Kabupaten Konawe yang dimana tradisi ini adalah Makanan yang 

disajikan dan disimpan di samping tempat tidur pada saat jenazah disemayamkan 

sebelum dikebumikan. Menurut kepercayaan masyarakat desa Amosilu sesaji 

yang telah disiapkan akan dimakan oleh roh mayat yang telah meninggal, namun 

keluarga yang telah ditinggalkan boleh memakannya tetapi menunggu beberapa 

jam kemudian baru boleh memakannya. Latar belakang yang menjadi dasar 

masyarakat desa Amosilu melaksanakan tradisi tori’ou adalah sebagai 
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kepercayaan yang telah dilakukan oleh nenek moyang suku tolaki, bahwasanya 

tradisi menyimpan makanan tersebut akan dimakan oleh roh yang telah 

meninggal. Tradisi itu telah ada dan hidup dalam masyarakat secara turun 

temurun sebagai cermin dari religiusitas masyarakat setempat, yakni tradisi yang 

berakar dari ajaran agama yang dianutnya. Ada pula tradisi yang kehadirannya 

telah mapan karena wilayah yang menjadi tempat tinggal masyarakatnya dipimpin 

oleh kepala suku atau ketua adat yang sudah sekian lama tidak tergeser oleh 

kemajuan dan perkembangan zaman. 

‘Urf adalah adat yang baik, yang tidak menyimpang dari tujuan syari’at 

Islam. Setiap aturan aturan, anjuran perintah tentu saja akan memberi dampak 

positif dan setiap larangan yang diindahkan membawa keberuntungan bagi hidup 

manusia. Salah satu larangan yang akan membawa maslahat bagi manusia adalah 

menjauhkan dari kebiasaan kebiasaan nenek moyang terdahulu yang bertentangan 

dengan ajaran Islam. 

Adanya syariat tidak berupaya mengahapuskan tradisi/adat tapi Islam 

menyariatkan tradisi tersebut agar setiap nilai nilai yang dianut dan aktualisasikan 

oleh masyarakat setempat tidak bertolak belakang dengan syariat. Sebab tradisi 

yang dilakukan oleh setiap suku bangsa yang notabene nya beragama Islam tidak 

menyelisihi syariat karena kedudukan akal tidak akan pernah lebih utama 

dibanding wahyu Allah ta’ala. 

Berdasarkan urairan dari latar belakang diatas, maka penulis melihat 

permasalahan dalam penelitian ini. 
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1.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini dilakukan agar pembahasannya lebih terarah, maka 

dipenelitian ini membahas mengenai tradisi tori’ou, bentuk bentuk tradisi tori’ou 

dan pandangan ‘Urf mengenai tradisi tori’ou. Fokus penelitian ini saya 

mengambil masyarakat dan kepala adat di Desa Amosilu Kecamatan Besulutu 

Kabuaten Konawe sebagai objek penelitian. 

 Alasan Peneliti melakukan penelitian ini sebagai patokkan mengenai 

tradisi tradisi yang masih dilakukan diera modern yakni tradisi tori’ou yang masih 

dilakukan dimasyarakat di Desa Amosilu Kecamatan Besulutu Kabupaten 

Konawe yang akan ditinjau perspektif ‘Urf. 

1.3 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tradisi tori’ou dalam kepercayaan keluarga suku tolaki di Desa 

Amosilu Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe? 

2. Bagaimana bentuk dari tradisi tori’ou dalam kepercayaan keluarga suku 

tolaki di Desa Amosilu Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe? 

3. Bagaimana pandangan ‘Urf terhadap tradisi tori’ou dalam kepercayaan 

keluarga suku tolaki di Desa Amosilu Kecamatan Besulutu Kabupaten 

Konawe? 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui tradisi tori’ou dalam kepercayaan keluarga suku tolaki 

2. Untuk mengetahui bentuk dari tradisi tori’ou dalam kepercayaan keluarga 

suku tolaki 
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3. Untuk mengetahui pandangan ‘Urf terhadap tradisi tori’ou dalam 

kepercayaan keluarga suku tolaki. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap tradisi 

yang masih dilakukan pada era sekarang dan ditinjau perspektif ‘Urf. 

2. Secara Praktis 

Manfaat penelitian ini untuk memberikan pengalaman praktis dalam 

proses penelitian, dan sekaligus untuk menambah ilmu pengetahuan bagi 

mahasiswa lain tentang tradisi yang masih dilakukan di era sekarang ini. 

1.6 Definisi Operasional 

 Agar tidak menimbulkan suatu interpretasi lain dalam memahami judul 

skripsi ini, penulis memandang perlu untuk memberikan penegasan istilah dalam 

judul ini secara rinci sehingga akan diperoleh gambaran pemikiran yang terarah 

sebagaimana yang diharapkan dalam penelitian ini. 

1. Hukum Islam adalah yang telah ditentukan oleh Allah Swt. Berupa aturan 

dan larangan bagi umat Muslim. Tujuannya adalah aturan yang dijalankan 

untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat dengan 

mengambil segala manfaat dan mencegah mudharat atau keburukan yang 

tidak berguna bagi kehidupan. ( Zaeni Asyhadie, 2018, h. 273 ) 

2. Tradisi atau kebudayaan adalah kompleks yang mencangkup pengetahuan, 

kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat serta lain lain yang 

berkaitan dengan kemampuan dan kebiasaan manusia sebagai anggota 

masyarakat. Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi mengemukakan, 



7 

 

bahwa kebudayaan adalah semua hasil cipta, karsa, rasa dan karya manusia 

dalam masyarakat. (Purwanto S.U, 2007, h.22) Menjadi jelas bahwa 

kebudayaan tentu dimiliki oleh setiap masyarakat meski ada perbedaan 

tingkat kelengkapan dan tingkat kesempurnaan masing masing. Kata 

kebudayaan berasal dari bahasa sansakerta buddaya, yang merupakan 

bentuk jamak dari kata buddhi yang berarti budi atau akal. Maka 

kebudayaan diartikan sebagai hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. 

(Jacobus, 2006, h. 21) 

3. ‘Urf  merupakan hukum yang tertua yang berlaku disetiap negara. Demikian 

pula negara kita Indonesia yang hingga kini masih mengenal dua sistem 

hukum, yakni Hukum Adat dan Hukum Barat ( BW/ Hukum perdata Eropa 

). Dengan demikian maka hukum yang tertua diantara hukum tersebut 

adalah Hukum adat. Sebab ada nya dan berlaku nya Hukum Adat ini 

bersamaan dengan ada dan hidupnya kebudayaan bangsa Indonesia sendiri 

sebagai salah satu aspek dari kehidupan budaya kita. (Masifuk Zuhdi, 1990, 

h.123) Jadi ‘Urf  adalah suatu kebiasaan yang dikenal dan dilakukan 

mayoritas orang disuatu tempat baik berupa perkataan maupun perbuatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


