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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 religius, penyebutan 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‟an dan Hadits, 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 : 1)  

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 : 3). Dalam masyarakat tradisional, 
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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 : 2) 

Tradisi tolak bala adalah kebiasaan yang dilakukan masyarakat  yang berisi 

ritual memanjatkan doa, supaya terhindar dari segala macam penyakit dan 

malapetaka. Dalam hidup ini manusia tidak bisa lari dan lepas dari persoalan 

tersebut. Untuk melindungi diri agar terhindar dari hal tersebut yaitu dengan 

membaca doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kepada umatnya sejak 

dahulu . Bacaan doa tolak bala dapat diamalkan setiap selesai sholat atau 

kapanpun sebelum kita memulai aktivitas. Sebagaimana anjuran untuk meminta 

pertolongan dari Allah terdapat dalam firman Allah Swt : 

                          

 

Terjemahnya : 

Maka kalau Sekiranya Dia (Nabi Yunus) tidak Termasuk orang-orang yang 

banyak berdzikir (bertasbih) kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di 

perut ikan itu sampai hari berbangkit. (QS. Ash Shoffat : 143) 

Oleh karena itu dalam menghadapi dan mencari solusi atau penyelesaian 

tersebut manusia melakukan berbagai cara. Salah satunya ialah memohon 

pertolongan kepada Allah swt. melalui serangkaian tradisi yang disebut tolak bala. 

Meskipun manusia saat ini berada dalam zaman yang serba maju dan canggih, 

namun cara seperti ini tidaklah ditinggalkan sepenuhnya oleh sebagian kelompok 
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masyarakat. Bagi mereka melaksanakan tradisi tolak bala adalah salah satu jalan 

untuk menghindarkan diri dari segala bahaya yang akan datang. 

Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Bombana, masih banyak 

masyarakatnya yang melaksanakan tradisi tolak bala. Salah satunya adalah 

masyarakat di Desa Laea Kecamatan Poleang Selatan yang masih melaksanakan 

secara aktif tradisi ini. Masyarakat menyebut dalam bahasa bugis yaitu mattula 

bala yang artinya  tolak bala. Tradisi ini dilaksanakan setiap bulan Muharram dan 

juga dilaksanakan jika sering terjadi musibah atau bencana. Menurut masyarakat 

Desa Laea, proses pelaksanaan tradisi ini dipimpin oleh Pak Imam , untuk 

memanjatkan doa agar masyarakat bisa terhindar dari musibah atau bencana yang 

akan melandanya.Dalam pelaksanaannya tradisi tolak bala melibatkan warga  

secara keseluruhan, seperti Pemerintah setempat, tokoh agama, serta masyarakat 

setempat.  

Desa Laea merupakan salah satu desa  yang terletak di Kecamatan Poleang 

Selatan Kabupaten Bombana, sebagian besar masyarakatnya masih melaksanakan 

tradisi tolak bala seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Penulis sendiri merasa 

penting meneliti tradisi tolak bala yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Laea, 

dimana masyarakat tidak mempunyai daya atau kemapuan untuk menghindari 

segala musibah atau bencana yang akan menimpanya tanpa mendapatkan 

pertolongan dari Allah swt, dan pertolongan Allah hanya datang kepada 

orangorang yang meminta kepadanya, dalam hal ini masyarakat Desa Laea 

melaksanakan tradisi tolak bala sebagai bentuk doa dengan melaksanakan 

caracara tersendiri yaitu pelaksanaanya dilakukan di masjid dengan menggunakan 

media seperti garam, benang, kemiri dan sebagainya.  
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Oleh karena itu, penulis ingin menjelaskan bagaimana Penggunaan Media 

dalam Tradisi Tolak Bala Perspektif Hukum Islam pada Masyarakat Desa Laea 

Kecamatan Poleang Selatan. 

1.2 Fokus Penelitian  

Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah penggunaan media 

dalam pelaksanaan tolak bala ditinjau dari hukum Islam  di Desa Laea Kecamatan 

Poleang Selatan. 

1.3 Rumusan Masalah   

1) Bagaimana proses pelaksanaan  tradisi tolak bala di Desa Laea Kecamatan 

Poleang Selatan ? 

2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggunaan media dalam 

pelaksanaan  tradisi tolak bala di Desa Laea Kecamatan Poleang Selatan ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

1) Untuk mengetahui proses pelaksanaan penggunaan media dalam tradisi 

tolak bala di Desa Laea Kecamatan Poleang Selatan. 

2) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penggunaan media 

dalam pelaksanaan tradisi tolak bala di Desa Laea Kecamatan Poleang 

Selatan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1) Secara teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan dukungan 

terhadap penelitian sejenis yang mungkin diadakan sebelum dan 

sesudahnya. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

memperkaya hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang 
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berkaitan dengan tradisi pada umunya dan khususnya yang berkaitan 

dengan masalah peningkatan prestasi akademik mahasiswa. 

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) Media  

Media adalah segala sesuatu yang dapat ditangkap oleh indera 

manusia yang berfungsi sebagai perantara, sarana atau alat untuk proses 

komunikasi. Media yang dimaksud disini yaitu media yang digunakan 

pada tradisi tolak bala. Adapun medianya : Garam, kemiri, Benang, Jarum 

dan sebagainya. 

2) Tradisi 

Makna tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun yang masih 

dilaksanakan dimasyarakat. 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 

bala untuk tujuan menolak bala. Dengan demikian masyarakat yang ada di 

Desa Laea, Kabupaten Bombana terhindar dari berbagai macam bencana. 
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3) 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, musibah, cobaan, kesengsaraan, kecelakaan, maka dapat 

disimpulkan bahwa bala yang dimaksud pada penelitian ini ialah suatu 

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

sebagainya.  

4) Hukum Islam  

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 ) 

Berdasarkan definisi operasional  ldiatas lyang ldimaksudkan loleh lpeneliti 

ladalah lpenggunaan lmedia ldalam ltradisi ltolak lbala lyang lditinjau lperspektif lhukum 

lIslam lyang ldilakukan loleh lmasyarakat lDesa lLaea lKec. lPoleang lSelatan lKab. 

lBombana. 

1.7 Kajian lRelevan 

Kajian lrelevan lmerupakan lupaya lseorang lpenulis luntuk lmenunjukkan lposisi 

lkaryanya ltersebut lterhadap lkarya-karya  lyang lsuda lada lsebelumnya. lDengan 

ldemikian, ldapat ldiketahui lautentitas lkarya lseseorang. 
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 lSejauh lpenelusuran lpenulis, lcukup lbanyak ltulisan lyang lmengenai ltradisi 

ltolak lbala, ldiantaranya lsebagai lberikut: l 

1. Nova lBr lSembiring, lUniversitas lNegeri lMedan lyang lmengkaji lRitual lTolak 

lBala lBencana lAlam lPada lEtnik lKaro ldi lDesa lSigarang-Garang lKecamatan 

lNaman lTeran lKabupaten lKaro. lPenelitian lini lbertujuan luntuk lmengetahui llatar 

lbelakang lupacara lritual ltolak lbala loleh letnik lKaro ldi ldesa lSigarang-Garang, 

lmengetahui lmakna lritual ltolak lbala, lmengetahui lproses lupacara lyang ldilakukan 

loleh letnik lKaro ldi lSigarang�garang. lAdapun lmetode lyang ldigunakan ladalah 

ldeskriptif lkualitatif. l 

Dari lhasil lpenelitian, ldiketahui lbahwa lwarga ldesa lSigarang lGarang 

lmelakukan lritual ltolak lbala lyang ldilatar lbelakangi loleh lmeletusnya lgunung 

lSinabung. lRitual ltolak lbala ldilakukan lkarena ladanya langgapan lbahwa lgunung 

lSinabung lmeletus lkarena lperilaku lwarga ldan lwisatawan lyang lmerusak 

llingkungan lsekitar lgunung lyang ldihuni lroh-roh lhalus. l(Nova, l2015). l 

2. Eka lDarliana ldari lUniversitas lNegeri lMedan, lyang lmengkaji ltentang lRitual 

lTolak lBala lPada lMasyarakat lMelayu ldi lDesa lAir lMasin lKecamatan lSeruway 

lAceh lTamiang. lTujuan lpenelitian lEka lDarliana l luntuk lmengetahui lpersepsi ldan 

lfaktor-faktor lyang lmempengaruhi lmasyarakat lmelayu lDesa lAir lMasin 

lKecamatan lSeruway lAceh lTamiang ldalam lmelakukan lritual ltolak lbala. lAdapun 

lmetode lpenelitian lyang ldigunakan ladalah lmetode lkualitatif, ldengan lnarasumber 

ltokoh-tokoh ladat, lpemerintah ldesa, ldan lmasyarakat. l 

Adapun lhasil lpenelitiannya ladalah lmasyarakat lmelayu lDesa lAir lMasin 

lKecamatan lSeruway lAceh lTamiang lmenganggap lritual ltolak lbala ladalah 

lmerupakan lritual lyang lberasal ldari lnenek lmoyang lyang lharus ltetap ldijaga ldan 
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ldilestarikan, lkarena lmasyarakat lmenganggap lbahwa ldengan lmelakukan lritual 

ltolak lbala ldapat lmengusir lroh lroh ljahat ldan lmenghindarkan ldiri ldari lsegala 

lpenyakit. l(Eka, l2012). l 

3. Umi lNuriatur lRohmah ldari lUniversitas lIslam lSunan lKalijaga lYogyakarta ltahun 

l2014 lyang lberjudul lPenggunaan lAyat lAyat lAl-Qur‟an lDalam lRitual lRebo 

lwekasan. lDalam lkarya ltersebut lpeneliti lmembahas ltentang lpraktik ldan ldan lnilai 

lnilai lpenggunaan layat lAl-Qur‟an ldalam lritual lrebo lwekasan ltersebut. lAdapun 

lmetode lyang ldigunakan ladalah lmetode ldeskriptif lkualitatif, ldengan lpendekatan 

letnografi. l 

Hasil lpenelitian ldalam ltulisan lini ladalah lmenunjuk lbahwa lterdapat ldua 

lsumber lpraktik lritual lRebo lWekasan ldi lDesa lSukoreno, lsumber lpertama ldari 

lsesepuh lmasyarakat lyaitu lbapak lju‟ lUwi, ldengan lmembuat lair ljimat, ldan 

ldibagikan lkepada lmasyarakat luntuk ldiminum. lSumber lkedua ladalah lpraktik 

lyang ldilakukan loleh lbapak lAs‟ari ldan lpara l lsantrinya, lpraktik lini lmerujuk lpada 

lkitab lTajwid lMadura ldengan lmelaksanakan lshalat ltolak lbala, ldan lmembuat lair 

ljimat. l(Umi, l2014). 

4. lMuhammad lDzul lFaroh, lTradisi lRebo lWekasan ldi lDesa lSuci lKecamatan lManyar 

lKabupaten lGersik l(studi lsymbol). lSkripsi lini lmenjelaskan lsejarah lrebo lwekasan 

ldi ldaerah lgersik ldari lawal lmula lpenyebarannya lsampai lmenjadi lritual lyang 

lwajib, lyang lselalu ldilaksanakan ltiap ltahun. lHal lyang lpaling lutama ldalam 

lpenelitian lini ladalah lmengenai lmakna lsimbol ldalam ltradisi lrebo lwekasan. 

lPenulis lfokus lpada lmakna lsimbol-simbol lyang ldigunakan ldalam lpraktik lrebo 

lwekasan, lseperti lair lyang lmelambangkan lpenyucian, lmandi ldi lsendang 

lmenyimbolkan lpembersihan ldan lpenyucian ldari lnoda-noda, lsholat, ldoa, ldan 
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lsujud lsyukur, lmenyimbolkan lhubungan latau likatan lmanusia ldengan lAllah. 

l(Muhammad lZul, l2006). l 

5. lNur lKomariyah, lTradisi lRebo lPungkasan ldi lDesa lWonokromo lKecamatan lPleret 

lKabupaten lBantul. lSkripsi lini lmemfokuskan lpada lasal lmuasal ltradisi lrebo 

lpungkasan ldan lperkembangannya, lyang lkemudian lmengalami lpergeseran ldari 

lawal lmunculnya ltradisi lsampai lsaat lini. ltradisi lrebo lpungkasa lyang lsaat lini lyang 

ldilakukan lmasyrakat ldesa lWonokromo lbertujuan luntuk lmengenang ljasa lmbah 

lKiyai lWalit lyang lkonon ldalam lsejarah ltelah lmenyelamatkan lmasyarakat ldari 

lpenyakit ldan lbencana. l(Nur lKomariyah, l2009). l 

Dari ltelaah lkajian lrelevan ldi latas lpenulis ltidak lmenemukan lpembahasan 

ltentang lpenggunaan lmedia lseperti lgaram, lbenang, lkemiri ldan lbella lpitunrupa 

l(bubur l7 lmacam) ldalam lpelaksanaan ltradisi ltolak lbala lsedangkan lpenulis lsendiri 

lingin lmeneliti lpenggunaan lmedia l ldan lkegunaan-kegunaan lyang lterkandung ldalam 

lpelaksanaan lTradisi lTolak lBala lPada lMasyarakat lDesa lLaea lKecamatan lPoleang 

lSelatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


