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ABSTRAK

Nama : HAYANI

Nim : 13030101002

Judul Penelitian : Pesan Dakwah dalam Makan Patita pada Masyarakat
Kota Ambon Provinsi Maluku

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi
makan patita di Kota Ambon Provinsi Maluku dan untuk mengetahui pesan
dakwah yang terkandung di dalam pelaksanaan tradisi tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi dan
sumber data yang diperoleh dengan cara purposive dan snowball sampling.
Penelitian ini bertempat di Negeri Soya dan Negeri Batumerah, Kota Ambon
Provinsi Maluku. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data,
display data, dan verifikasi data. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan
triangulasi, yaitu triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

Temuan penelitian ini adalah bahwa proses pelaksanaan tradisi makan
patita pada masyarakat Kota Ambon dimulai dengan melakukan beberapa
persiapan sebelum kemudian masuk pada tradisi makan patita. Adapun persiapan
yang dilakukan meliputi rapat bersama, peninjauan lokasi, dan mengadakan
pembicaraan dengan instansi terkait. Rapat bersama yang dilakukan
membicarakan mengenai persiapan-persiapan yang akan dilakukan, waktu, lokasi,
peserta yang hadir, dan yang paling penting membentuk panitia. Selanjutnya,
diadakan peninjauan lokasi yang bertujuan untuk memastikan lokasi yang akan
digunakan sekaligus memperkirakan dan merancang persiapan acara yang akan
digelar. Yang terakhir dari tahap persiapan adalah pembicaraan dengan instansi
terkait dalam hal ini pemerintah kota dan provinsi, hal ini dilakukan dengan
maksud untuk meminta izin sekaligus mengundang walikota atau gubernur untuk
menghadiri acara tersebut. Untuk tata cara dalam prosesi tradisi makan patita
berbeda-beda tergantung dalam rangka apa tradisi ini dibuat. Yang menarik dari
tradisi ini adalah fungsinya, tradisi ini dipercaya oleh masyarakat Ambon sebagai
alat atau media untuk mendamaikan dua kubu atau negeri yang tengah konflik
sebab pesan dakwah yang terkandung dalam tradisi ini adalah persatuan dan
kebersamaan. Tradisi ini mempersatukan masyarakat Ambon dengan cara
menyerukan pesan dakwah lainnya, yaitu persaudaraan, silaturahmi,
bermusyawarah, gotong-royong, dan toleransi ke dalam hati dan pikiran
masyarakat, sehingga pada saat terjadi konflik kesadaran untuk hidup rukun dan
menjaga persatuan dalam diri mereka akan muncul dengan sendirinya. Tradisi
makan patita membantu menimbulkan dan menguatkan kesadaran tersebut.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keanekaragaman di Indonesia adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri

keberadaannya. Dengan penduduk lebih dari 200 juta jiwa dan 17.891 pulau kecil

dan besar, menjadikannya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.1 Ditambah

pula dalam sejarahnya, negara ini selalu terbuka terhadap pemikiran-pemikiran

dari luar dan telah terbukti ramah terhadap budaya asing. Kenyataan inilah yang

menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman dalam

berbagai hal baik dari segi bahasa, adat, suku, kondisi alam, maupun agama.

Namun Indonesia mampu mempersatukan berbagai keanekaragaman itu sesuai

dengan semboyan bangsa Indonesia Bhineka Tunggal Ika.

Bhinneka Tunggal Ika seperti yang dipahami sebagai semboyan bangsa,

yang diangkat dari penggalan Kitab Sutasoma karya besar Mpu Tantular pada

zaman Kerajaan Majapahit (abad 14) yang secara harfiah diartikan sebagai

berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini digunakan sebagai

penggambaran dari jati diri bangsa Indonesia yang secara natural dan sosial-

kultural dibangun di atas keanekaragaman.

Sebagai semboyan negara, artinya Bhineka Tunggal Ika adalah pembentuk

karakter dan jati diri bangsa yang tentu saja tak lepas dari campur tangan para

pendiri bangsa (Founding Fathers) yang mengerti benar bahwa Indonesia yang

1Kementerian Kelautan dan Perikanan, http://data.go.id diakses 20 Februari 2017.


