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BAB II

KERANGKA TEORI

A. Hakikat Dakwah

1. Pengertian Dakwah

Kata dakwah merupakan suatu istilah dari kata kerja bahasa Arab yaitu

دعا یدعو- menjadi bentuk masdar دعوة yang berarti menyeru, memanggil, dan

mengajak.1

Shihab dalam bukunya Membumikan Al-Quran, Fungsi dan Peran Wahyu

dalam Kehidupan Masyarakat mendefinisikan dakwah sebagai seruan atau ajakan

kepada keinsafan, atau usaha mengubah situasi kepada situasi yang lebih baik dan

sempurna, baik terhadap pribadi maupun masyarakat.2 Lebih jauh lagi Canard

mengungkapkan bahwa, “In the religious sense, the da’wa is  the invitation,

addressed to men by God and the prophets, to believe in the true religion, Islam”.3

Dalam agama, dakwah adalah undangan yang ditujukan untuk manusia dari Allah

dan rasul-Nya untuk beriman kepada agama yang benar, yaitu Islam.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dakwah adalah seruan, undangan, atau

ajakan kepada umat manusia untuk mengubah situasi menjadi lebih baik dan

sempurna dengan cara beriman kepada Allah dan nabi-Nya melalui agama yang

benar, yaitu Islam. Allah swt. berfirman dalam Al-Qur’an surah An-Nahl/16 : 125

sebagai berikut.

1Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadziryah,
1989), h. 127.

2M. Qurais Shihab, Membumikan al-quran, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan
Masyarakat, (Bandung: Mizan, 1994), h.194.

3M. Canard‚ Da’wa‛, The Encyclopedia of Islam, B.lewis (et.al) Vol.II, (Leiden:
E.J.Brill, 1991), h. 168-170.



11

                   
               

Terjemahnya :

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran
yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik.
Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat
dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat
petunjuk”.4

Dari firman Allah swt. di atas terlihat jelas bahwa berdakwah adalah

perintah dari-Nya. Umat Islam melalui ayat di atas diperintahkan untuk

menyampaikan dakwah dengan bijaksana dan lemah lembut kepada mad’unya.

Selain itu memberikan pengajaran yang baik, serta berdebat dengan cara yang

baik pula.

2. Tujuan Dakwah

Penyelenggaraan kegiatan dakwah haruslah memiliki tujuan, tanpa adanya

tujuan tertentu yang ingin dicapai maka penyelenggaraan dakwah tidak

mempunyai arti apa-apa bahkan hanya akan menjadi perbuatan sia-sia yang hanya

akan menguras tenaga, pikiran, dan biaya.

Zulkifli menyatakan bahwa tujuan utama dakwah adalah nilai atau hasil

akhir yang ingin dicapai atau diperoleh keseluruhan tindakan dakwah, yakni

terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang

diridhoi oleh Allah swt. Ini berarti bahwa, tindakan dakwah baik dalam bentuk

menyeru dan mengajak umat manusia agar bersedia menerima dan memeluk

4Ahmad Hatta, Tafsir Qur’an Per Kata, (Jakarta : Maghfirah Pustaka, 2009), h.  281.
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Islam, maupun dalam bentuk amal ma’ruf dan nahi munkar, yang tujuannya

adalah terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat.5

Selain tujuan utama, terdapat pula tujuan khusus yang ingin dicapai dari

suatu tindakan dakwah. Adapun tujuan khusus tersebut adalah sebagai berikut.

1. Mengajak umat manusia yang sudah memeluk agama Islam untuk

selalu meningkatkan takwanya kepada Allah swt.

2. Membina mental agama (Islam) bagi kaum yang masih muallaf.

3. Mengajak umat manusia yang belum beriman agar beriman kepada

Allah (memeluk agama Islam).

4. Mendidik dan mengajar anak-anak agar tidak menyimpang dari

fitrahnya.6

Sedangkan mengacu pada Al-Qur’an tujuan dakwah Islam antara lain

sebagai berikut :

a) Merupakan upaya mengeluarkan manusia dari kegelapan hidup menuju

cahaya kehidupan yang terang.

b) Menegakkan sibghah Allah dalam kehidupan makhluk Allah.

c) Memproporsikan tugas ibadah manusia sebagai hamba Allah.

d) Mengestafetkan tugas kenabian dan kerasulan.

e) Menegakkan aktualitas pemeliharaan agama, jiwa, akal, generasi, dan

sarana hidup.

5Zulkifli, Ilmu Dakwah Aplikasinya dalam Masyarakat, (Makassar: Yayasan Fatiya,
2005), h. 29.

6Ibid.,
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f) Perjuangkan memenangkan ilham takwa atas ilham fujur dalam

kehidupan individu, keluarga, kelompok, dan komunitas manusia.7

Dari uraian di atas, dipahami bahwa tujuan dari dakwah adalah untuk

membuat umat manusia beralih meninggalkan segala larangan Allah dan mulai

mengerjakan segala perintah-Nya sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur’an

dan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Selain itu, dakwah juga bertujuan untuk

memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat.

3. Media Dakwah

Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu median yang berarti alat

perantara. Media merupakan alat atau sarana yang digunakan oleh komunikator

dalam menyampaikan pesan kepada khalayak. Cangara menyatakan bahwa media

dakwah adalah alat obyektif yang menjadi saluran yang menghubungkan ide

dengan umat, suatu elemen yang vital dan merupakan urat nadi dalam dakwah.

Media dakwah memiliki peranan atau kedudukkan sebagai penunjang tercapainya

tujuan dakwah, bersama-sama dengan komponen dakwah lainnya seperti metode

dakwah, objek dakwah, subjek dakwah dan lain sebagainya.8

Terdapat beberapa bentuk media yang dapat digunakan untuk berdakwah,

di antaranya sebagai berikut :

1) Lisan, yakni penyampaian dakwah yang diucapkan dengan lidah,

misalnya khutbah, ceramah, pidato, kuliah, diskusi, seminar, penatara,

7Asep Muhiddin, Dakwah dalam Perspektif Al-Qur’an, (Bandung: CV Pustaka Setia,
2002), h. 147.

8Ibid., h. 225.
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loka karya, musyawarah, nasehat, pidato radio, ramah tamah, tabligh,

dan penerangan agama.

2) Tulisan, yakni dakwah yang dilakukan dengan perantara tulisan, baik

berupa bentuk surat yang dikirim pada orang-orang tertentu atau

karangan-karangan di surat-surat kabar/majalah.

3) Lukisan, yakni media dakwah yang mempergunakan/perantara seni

lukis baik berupa lukisan, gambar, peta filstrip yang dapat

diproyeksikan, foto, grafik, diagram, statistik, cerita bergambar dan

sebagainya.

4) Audio visual, yaitu suatu cara penyampaian yang sekaligus merangsang

indera penglihatan dan pendengaran, misalnya televisi.

5) Akhlak, yakni suatu cara penyampaian langsung dengan

mempergunakan/memperlihatkan perbuatan atau tingkah laku.

6) Organisasi, yakni suatu bentuk penyampaian dakwah sosial maupun

keagamaan.

7) Hari-hari besar Islam yakni suatu tradisi yang dilaksanakan oleh umat

Islam dan dijadikan sebagai hari libur oleh pemerintah. Misalnya Hari

Raya Idul Fitri, Idul Adha, 1 Muharram. Terdapat pula media dakwah

lain seperti pernikahan, khitanan (sunatan), aqiqah (potong rambut).

8) Lembaga-lembaga pendidikan formal, yakni lembaga pendidikan yang

dikelola oleh pemerintah dan masyarakat yang di dalamnya memuat

kurikulum agama selain kurikulum lainnya.



15

9) Lingkungan keluarga, yakni kesatuan sosial yang terdiri atas ayah, ibu,

anak, serta kesatuan sosial dari beberapa keluarga yang memiliki

hubungan darah.9

Jadi, media dakwah yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah

ada banyak bentuknya para da’i hanya perlu memilih yang sesuai dengan kondisi

dan kemampuan mereka bahkan dengan kemajuan di bidang IT saat ini, para da’i

bisa memanfaatkan internet sebagai media dakwah.

4. Materi Dakwah

Materi dakwah adalah pesan atau segala sesuatu yang harus disampaikan

da’i kepada mad’unya, dalam hal ini jelas yang menjadi materi dakwah adalah

keseluruhan ajaran Islam yang ada dalam Al-Qur’an dan sunnah Rasul-Nya yang

pada pokoknya mengandung tiga prinsip :

1. Aqidah yang menyangkut sistem keimanan atau kepercayaan terhadap

Allah swt. yang menjadi landasan yang fundamental dalam keseluruhan

aktivitas seorang muslim, baik yang menyangkut sikap mental maupun

sikap pelakunya dan sifat-sifat yang dimilikinya.

2. Syari’ah yaitu serangkaian ajakan yang menyangkut aktivitas manusia

muslim di dalam semua aspek hidup dan kehidupannya, mana yang

boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang halal

dan mana yang haram.

9Zulkifli, Op.cit., h. 225.
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3. Akhlak yaitu cara berhubungan baik secara vertikal dengan Allah swt.

maupun secara horizontal dengan sesama manusia dan seluruh makhluk

Allah swt.10

Uraian di atas menunjukkan bahwa materi dakwah adalah ajaran Islam

yang tertuang dalam Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah saw. yang terdiri dari tiga

prinsip, yaitu aqidah, syari’ah, dan akhlak.

5. Efek Dakwah

Efek dakwah sering disebut dengan feedback (umpan balik) dari proses

dakwah yang seringkali terlupakan dan tidak banyak mendapat perhatian dari para

da’i. Padahal hal ini sangat besar artinya dalam penentuan langkah-langkah

dakwah selanjutnya, tanpa menganalisisnya maka kemungkinan kesalahan yang

sangat merugikan pencapaian tujuan dakwah akan terulang kembali. Sebaliknya,

dengan menganalisis hal tersebut secara cermat dan tepat maka kesalahan strategis

dakwah akan segera diketahui untuk segera diadakan penyempurnaan pada

langkah-langkah berikutnya (corrective action) demikian juga strategi dakwah

yang dianggap baik dapat ditingkatkan.11

Sebagaimana yang diketahui bahwa dalam usaha mencapai tujuan dakwah

maka aktivitas dakwah senantiasa diarahkan untuk memenuhi tiga aspek

perubahan dari mad’unya, yaitu perubahan pada aspek pengetahuan (knowledge),

aspek sikap (attitude), dan aspek perilakunya (behavioral).

10M. Hanafi Anshari, Pemahaman dan Pengamalan Dakwah, (Surabaya: Al-Ikhlas,
1993), h. 146.

11Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 138-139.
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Berkenaan dengan ketiga hal di atas Rahmat menyatakan bahwa efek

kognitif terjadi bila ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, dan

dipersepsikan khalayak. Efek ini berkaitan dengan transmisi pengetahuan,

keterampilan, kepercayaan, atau informasi. Efek afektif timbul bila ada perubahan

pada apa yang dirasakan, disenangi atau dibenci khalayak, yang meliputi segala

yang berhubungan dengan emosi, sikap, serta nilai. Sedangkan efek behavioral

merujuk pada perilaku yang nyata dan dapat diamati, meliputi pola-pola tindakan,

kegiatan, atau kebiasaan berperilaku.12

Dengan demikian, seorang da’i dalam upayanya mencapai tujuan dakwah

harus mempertimbangkan langkah-langkah apa yang tepat untuk diambil agar

mampu mempengaruhi dan membawa perubahan terhadap ketiga aspek di atas,

yaitu pengetahuan, sikap, dan perilaku yang dimiliki oleh mad’unya.

B. Tradisi Makan Patita sebagai Kearifan Lokal

Menurut Sartini (2003) kearifan lokal secara umum dapat dimaknai

sebagai gagasan-gagasan setempat (local) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan,

bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.13

Kearifan lokal dapat pula diartikan sebagai pandangan hidup dan ilmu

pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang

dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam

pemenuhan kebutuhan mereka. Semua bentuk pengetahuan, keyakinan,

12Jalaluddin Rahmat, Retorika Modern, Sebuah Kerangka Teori dan Praktek Berpidato,
(Bandung: Akademika, 1982), h. 269.

13Dendi Sutarto, Kearifan Budaya Lokal dalam Penguatan Tradisi Malemang di Tengah
Masyarakat Modernisasi di Sungai Keruh Musi Banyuasin Sumatera Selatan, (Makalah:  Fakultas
Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan Batam, 2012) h. 6.
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pemahaman atau wawasan manusia dalam menjalankan kehidupannya dari

berbagai perspektif, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, agama maupun

lingkungan. Dalam bahasa asing sering juga dikonsepsikan sebagai kebijakan

setempat (local wisdom) atau pengetahuan setempat (local knowledge) atau

kecerdasan setempat “local genious” (Rajab, 2006). 14

Adapun sistem pemenuhan kebutuhan mereka meliputi seluruh unsur

kehidupan, yaitu agama, ilmu pengetahuan, ekonomi, teknologi, organisasi sosial,

bahasa dan komunikasi, serta kesenian. Mereka mempunyai pemahaman,

program, kegiatan, pelaksanaan terkait untuk mempertahankan, memperbaiki,

mengembangkan unsur kebutuhan mereka, dengan memperhatikan lingkungan

dan sumber daya manusia yang mereka miliki.

Selanjutnya kearifan lokal atau yang dikenal dengan istilah (local

genius/local wisdom) merupakan pengetahuan lokal yang tercipta dari hasil

adaptasi suatu komunitas yang berasal dari pengalaman hidup yang

dikomunikasikan dari generasi ke generasi. Masing-masing masyarakat memiliki

kearifan lokal yang menjadi kemampuan adaptasi dalam menjalani kehidupan

sehari-hari, dan biasanya akan berwujud dalam bentuk keseimbangan alam

maupun sosial menuju harmonisasi, (Yenrizal, 2012). Kearifan lokal dengan

demikian merupakan pengetahuan lokal yang digunakan oleh masyarakat lokal

untuk bertahan hidup dalam suatu lingkungannya yang menyatu dengan sistem

14Ibid., h. 7.
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kepercayaan, norma, budaya dan diekspresikan di dalam tradisi dan mitos yang

dianut dalam jangka waktu yang lama.15

Berdasarkan semua hal di atas jelas membuktikan bahwa tradisi makan

patita tergolong sebagai local wisdom. Tradisi makan patita sudah berlangsung

sangat lama bahkan jauh sebelum Kota Ambon terbentuk. Para leluhur dalam

menjalani kehidupannya mereka saling bekerja sama dan menciptakan kehidupan

yang rukun dan harmonis. Untuk mewujudkan hal tersebut diciptakanlah tradisi

ini, dalam menciptakan masyarakat yang bersatu tradisi ini memiliki sejumlah

nilai yang sangat kompleks. Nilai-nilai tersebut di antaranya, persaudaraan,

silaturahmi, musyawarah, gotong-royong, dan toleransi.

Menitik beratkan pada rasa persaudaraan tradisi ini mengikat setiap

masyarakat Ambon dalam persatuan. Kehidupan telah mengajarkan kepada setiap

manusia bahwa dalam menjalani kehidupan ini setiap orang membutuhkan orang

lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Makan patita mengajarkan masyarakat

untuk hidup gotong-royong dan saling memberi sehingga semua orang sama-sama

dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan melalui makan patita

masyarakat diajarkan untuk menganggap masyarakat lain sebagai saudaranya,

sehingga seperti halnya saudara kandung tidak boleh saling menyakiti satu sama

lain. Semua orang harus saling menyayangi dan selalu menjaga tali silaturahmi

yang telah terjalin. Selain itu tak lupa pula diajarkan tentang kesetaraan, dalam

15Agung Setiyawan, Budaya Lokal dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat
(‘Urf) dalam Islam. Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, ESENSIA Vol. XIII No. 2
Juli 2012, h. 207.
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tradisi ini semua orang dianggap sama tidak ada yang lebih tinggi atau rendah.

Oleh sebab itu, dengan sendirinya semua orang dituntut untuk saling menghargai

dan menghormati orang lain tanpa membedakan usia, jabatan, ras, suku, etnis,

bahkan agama.

Jika dalam perjalanannya terjadi perbedaan yang dapat memicu

pertikaian atau konflik. Tradisi makan patita mengajarkan musyawarah dalam

menyelesaikan konflik yang ada, setiap pihak-pihak yang bertikai setelah

bermusyawarah dalam tradisi ini dituntut untuk menyesali kesalahan yang telah

diperbuat serta dituntut untuk saling meminta dan memberi maaf. Walaupun

terkesan dipaksa, namun pada hakikatnya rasa bersalah, keinginan untuk meminta

dan memberi maaf muncul dari lubuk hati setiap orang yang telah menanamkan

rasa persaudaraan terhadap orang lainnya.

Dalam pandangan Mundardjito (1986) bahwa kearifan lokal terbina

secara kumulatif, terbentuk secara evolusioner, bersifat tidak abadi, dapat

menyusut, dan tidak selamanya tampak jelas secara lahiriah.16 Walaupun pendapat

tersebut mungkin saja terjadi pada tradisi makan patita, jika tradisi ini mulai

ditinggalkan oleh masyarakat atau tergerus dengan munculnya budaya luar

dimana tradisi ini tidak dapat bertahan dan tidak mampu mengendalikan budaya

dari luar tersebut.

Namun kenyataannya, hal itu tidak terjadi pada tradisi ini. Meskipun

tradisi ini terbuka terhadap pengaruh dari luar dan mengikuti perkembangan

16Ida Bagus Brata, Kearifan Budaya Lokal Perekat Identitas Bangsa (Jurnal Bakti
Saraswati Vol. 05 No. 01 Maret 2016) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
Mahasaraswati Denpasar, h. 11.
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zaman, sehingga telah mengalami perubahan. Setiap pengaruh-pengaruh dari luar,

baik yang dibawa oleh perantau atau perubahan zaman mampu disesuaikan dan

dikendalikan sedemikian rupa oleh tradisi ini sehingga dapat dijadikan bagian dari

tradisi ini tanpa menghilangkan kekhasan dari tradisi makan patita sendiri.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Poespowardojo (2004) yang secara tegas

menyebutkan bahwa sifat-sifat hakiki kearifan lokal adalah: 1) mampu bertahan

terhadap budaya luar; 2) memiliki kemampuan mengakomodasi unsurunsur

budaya luar; 3) mempunyai kemampuan mengintegrasi unsur-unsur budaya luar

ke dalam kebudayaan asli; 4) mampu mengendalikan; dan 5) mampu memberikan

arah pada perkembangan budaya. Atas dasar itu kearifan lokal dapat dimaknai

sebagai kebijakan manusia dan komunitas dengan bersandar pada filosofi, nilai-

nilai, etika, cara-cara, dan perilaku yang melembaga secara tradisional mengelola

berbagai sumber daya alam, sumber daya hayati, sumber daya manusia, dan

sumber daya budaya untuk kelestarian sumber kaya tersebut bagi kelangsungan

hidup berkelanjutan.17

Namun yang menjadi pertanyaan adalah adakah hubungan antara

kearifan lokal dengan budaya khususnya budaya lokal? Untuk menjawab hal itu,

Wagiran (2012) memaparkan bahwa kearifan lokal paling tidak menyiratkan

beberapa konsep, yaitu: (1) kearifan lokal adalah sebuah pengalaman panjang,

yang diendapkan sebagai petunjuk perilaku seseorang; (2) kearifan lokal tidak

lepas dari lingkungan pemiliknya; dan (3) kearifan lokal itu bersifat dinamis,

lentur, terbuka, dan senantiasa menyesuaikan dengan zamannya. Dalam

17Ibid.,
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perkembangnya kearifan lokal tidak selalu kaku. Sebagai alat dan konsep kearifan

lokal melekat sejalan dengan proses perkembangan sosial manusia sesuai konteks

sosio-kultural yang melatarinya khususnya faktor historis. Sehingga kearifan lokal

sebenarnya selalu ada di dalam setiap realitas masyarakat, melekat dalan sistem

tatanan nilai norma tradisi lokal.18

Dari pemaparan di atas terlihat ada keterkaitan antara kearifan lokal

dengan budaya. Wagiran menambahkan bahwa dari sisi filosofi dasarnya, kearifan

dapat dikategorikan dalam dua aspek, yaitu: a) gagasan, pemikiran, akal budi yang

bersifat abstrak; mencakup berbagai pengetahuan, pandangan, nilai serta praktik-

praktik dari sebuah komunitas baik yang diperoleh dari generasi sebelumnya dari

komunitas tersebut maupun yang didapat oleh komunitas tersebut di masa kini,

yang tidak berasal dari generasi sebelumnya, tetapi dari berbagai pengalaman di

masa kini.termasuk juga dari kontaknya dengan masyarakat atau budaya lain

dalam kontek ini masyarakat modernisasi. b) kearifan lokal yang berupa hal-hal

konkret, berupa benda-benda artefak, yang menghiasi hidup manusia, dan

bermakna simbolik.19

Hal di atas memiliki kesamaan dengan budaya yang dijelaskan oleh

Koentjaraningrat bahwa budaya pada prakteknya memiliki tiga wujud, yaitu

dalam gagasan atau ide, dalam bentuk tata laku, dan dalam bentuk artefak budaya.

Jika melihat definisi tersebut, kearifan lokal memiliki dimensi yang sangat luas,

yaitu berada pada ruang ide/gagasan, ruang praktik, dan ruang fisik. Untuk

18Dendi Sutarto, Loc. Cit.,
19Ibid.,
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menggali kearifan lokal di dalam masyarakat tidak boleh melewatkan tiga dimensi

tersebut untuk digali lebih dalam. Dalam penelitian ini tentunya akan

menyandarkan penggalian data dengan kerangka konsep budaya lokal. 20

Hal ini sudah sangat jelas memperlihatkan adanya keterkaitan antara

kearifan lokal dengan budaya lokal, sebab sebagaimana yang telah disebutkan

sebelumnya bahwa kearifan lokal ialah pengetahuan lokal yang sudah sedemikian

menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya, serta diekspresikan

dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama, maka

kearifan lokal merupakan sesuatu yang berkaitan secara spesifik dengan budaya

tertentu (budaya lokal) dan mencerminkan cara hidup suatu masyarakat tertentu

(masyarakat lokal). Atau dengan kata lain, kearifan lokal bersemayam pada

budaya lokal (local culture). Untuk pembahasan mengenai budaya akan

dilanjutkan pada pembahasan berikutnya.

Kembali pada pembahasan mengenai bukti bahwa tradisi makan patita

sebagai kearifan lokal. Bukti lainnya adalah pendapat Subadio (1986) bahwa

kearifan lokal (local genius) secara keseluruhan meliputi, bahkan mungkin dapat

dianggap sama dengan cultural identity yang dapat diartikan dengan identitas atau

keperibadian budaya suatu bangsa.21

Tradisi makan patita seperti halnya tradisi pela gandong telah menjadi

identitas budaya masyarakat Maluku. Jika berbicara mengenai dua tradisi ini

20Ibid.,
21Ida Bagus Brata, Loc. Cit.,
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maka akan berbicara mengenai kepribadian dari masyarakat Maluku yang

merupakan cerminan dari nilai-nilai yang terkadung dari kedua tradisi ini.

Sementara itu konsep kearifan lokal (local genius) yang dikemukakan

oleh Wales (2004) adalah “....the sum of cultural characteristic which the vast

majority of people have in common as a result of their experiences in early life”

(keseluruhan ciri-ciri kebudayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat/bangsa

sebagai hasil pengalaman mereka di masa lampau).22

Ditambahkan pula oleh Wietoler (2007) kearifan lingkungan atau

kearifan lokal masyarakat (local wisdom) sudah ada di dalam kehidupan

masyarakat semenjak zaman dahulu mulai dari zaman pra-sejarah hingga saat ini,

kearifan lokal merupakan perilaku positif manusia dalam berhubungan dengan

alam dan lingkungan sekitarnya yang dapat bersumber dari nilai-nilai agama, adat

istiadat, norma-norma sosial, petuah nenek moyang atau budaya setempat.23

Seperti yang dijelaskan sebelumnya jika tradisi makan patita sudah berlangsung

dari zaman nenek moyang dan dilanjutkan dari generasi ke generasi menjadi

sebuah warisan yang terus dilestarikan oleh masyarakat Maluku.

Bukti selanjutnya adalah pendapat dari Keraf (2002) mengenai kearifan

tradisi atau kearifan lokal yaitu semua bentuk tradisi, keyakinan, pemahaman atau

wawasan serta adat kebiasaan, atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam

kehidupan di dalam komunitas atau kelompok sosial masyarakat.24 Sejalan dengan

22Ibid.,
23Dendi Sutarto, Op. cit., h. 10.
24Ibid., h. 11.
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itu menurut Ardhana (2005), kearifan lokal dapat dipahami sebagai perilaku bijak

yang selalu menggunakan akal budi, pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki

masyarakat dalam suatu wilayah tertentu dan sekaligus menjadi strategi budaya

dalam menghadapi lingkungan sosial. Dalam kearifan lokal ada karya atau

tindakan manusia yang bersifat bersejarah, yang masih diwarisi oleh masyarakat

setempat. Perilaku bijak ini pada umumnya adalah tindakan, kebiasaan atau

tradisi, dan cara-cara masyarakat setempat yang menuntun untuk hidup tentram,

damai dan sejahtera.25

Kedua pendapat di atas semakin memantapkan posisi tradisi makan patita

sebagai kearifan lokal, sebab petuah-petuah dan cara para leluhur menjaga

persatuan dan keharmonisannya tidak hanya pada sesama manusia, namun juga

pada alam tergambarkan melalui setiap prosesi dari tradisi makan patita. Tradisi

ini mengandung banyak nilai kebaikan dan mengajak masyarakat untuk

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka.

C. Konsep Budaya atau Kebudayaan

1. Pengertian Budaya atau Kebudayaan

Kata budaya berasal dari Bahasa Sansekerta Buddhayah, yakni bentuk

jamak dari Budhi (akal). Sehingga, budaya adalah segala hal yang bersangkutan

dengan akal. Selain itu, kata budaya juga berarti “budi dan daya” atau daya dari

budi. Jadi, budaya adalah segala daya dari budi, yakni cipta, rasa, dan karsa.26

25Ibid., h. 11-12.
26Ary H. Gunawan, Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi tentang Berbagai

Problem Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 16.
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia budaya artinya pikiran, akal

budi, hasil, adat-istiadat, atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar

diubah.27Artinya budaya merupakan suatu hal yang sulit untuk diubah sebab

sudah menjadi kebiasaan, namun bukan berarti tidak dapat diubah hanya sulit

dilakukan. Penulis lebih condong memaknai budaya sebagai sesuatu yang sulit

untuk ditinggalkan dan dihilangkan dari kehidupan masyarakat, sebab ia adalah

pikiran, akal budi, hasil, adat-istiadat, atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan.

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama

oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya

terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat

istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa

sebagaimana juga budaya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari diri

manusia, sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara

genetis. Ketika seseorang berusaha untuk berkomunikasi dengan orang lain yang

berbeda budaya dan kemudian menyesuaikan perbedaan-perbedaan yang ada, hal

ini membuktikan bahwa budaya itu dipelajari.

Kebudayaan menurut Soekanto adalah kompleks yang mencakup

pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat, dan kebiasaan-

kebiasaan yang dilakukan oleh sekumpulan anggota masyarakat.28 Merumuskan

sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya masyarakat

27Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi ke-3
(Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 169.

28Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 150-
151.
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menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah

(material culture) yang diperlukan oleh manusia  untuk menguasai alam

sekitarnya, agar kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan untuk keperluan

masyarakat.29

Dewantara seperti yang dikutip oleh Rosliya mengemukakan bahwa

kebudayaan berarti buah budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap

dua pengaruh kuat, yakni zaman dan alam yang merupakan bukti kejayaan hidup

manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan

penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya

bersifat tertib dan damai.30

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa

budaya adalah hasil karya, rasa, dan cipta manusia sekaligus bukti kejayaan hidup

manusia untuk mengatasi berbagai masalah, kesulitan, dan rintangan dalam

menjalani kehidupan agar mewujudkan kebahagiaan, keselamatan, hidup damai.

Adapun yang dimaksud dengan budaya lokal (juga sering disebut budaya

daerah) merupakan istilah yang biasanya digunakan untuk membedakan suatu

budaya dari budaya nasional (Indonesia) dan budaya global. Budaya lokal adalah

budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang menempati lokalitas atau daerah

tertentu yang berbeda dari budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang berada di

tempat yang lain.

29Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, Setangkai Bunga Sosiologi (Jakarta:
Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1964), h. 115.

30Wa Ode Rosliya, Perspektif Islam Terhadap Budaya Kabuenga di Kec. Wangi-Wangi
Kab. Wakatobi, (Skripsi: Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Kendari, 2016), h. 9.
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Permendagri Nomor 39 Tahun 2007 pasal 1 mendefinisikan budaya

daerah sebagai suatu sistem nilai yang dianut oleh komunitas/kelompok

masyarakat tertentu di daerah, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-

harapan warga masyarakatnya dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap tata cara

masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya.31

Di Indonesia istilah budaya lokal juga sering disepadankan dengan

budaya etnik/ subetnik. Setiap bangsa, etnik, dan sub etnik memiliki kebudayaan

yang mencakup tujuh unsur, yaitu: bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial,

sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian, sistem religi, dan

kesenian. Namun demikian, sifat-sifat khas kebudayaan hanya dapat

dimanifestasikan dalam unsur-unsur terbatas, terutama melalui bahasa, kesenian,

dan upacara. Unsur-unsur yang lain sulit untuk menonjolkan sifat-sifat khas

kebudayaan suatu bangsa atau suku bangsa.

Kebudayaan manusia mengalami perubahan. Perubahan-perubahan yang

terjadi bukan saja berhubungan dengan lingkungan fisik, tetapi juga dengan

budaya manusia karena perubahan adalah keniscayaan dalam kehidupan manusia.

Hubungan erat antara manusia dan lingkungan kehidupan fisiknya itulah yang

melahirkan budaya manusia.

Budaya lahir karena kemampuan manusia menyiasati lingkungan

hidupnya agar tetap layak untuk ditinggali waktu demi waktu. Kebudayaan

dipandang sebagai manifestasi kehidupan setiap orang atau kelompok orang yang

31Agung Setiyawan, Op. cit., h. 208.
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selalu mengubah alam. Kebudayaan merupakan usaha manusia, perjuangan setiap

orang atau kelompok dalam menentukan hari depannya.

2. Unsur-unsur Budaya atau Kebudayaan

Beberapa orang sarjana telah mencoba merumuskan unsur-unsur pokok

kebudayaan, misalnya oleh Herskovits bahwa unsur pokok kebudayaan terbagi

menjadi empat bagian yaitu: alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, dan

kekuasaan politik.32 Sedangkan Malinowski menyebut unsur-unsur kebudayaan

antara lain:

a. Sistem normal yang memungkinkan kerja sama antara para anggota

masyarakat di dalam upaya menguasai alam sekelilingnya.

b. Organisasi ekonomi.

c. Alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan, perlu diingat bahwa keluarga

merupakan lembaga pendidikan yang utama.

d. Organisasi kekuatan.

Tujuh unsur kebudayaan yang dianggap sebagai culture universal, yaitu:

a. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia (pakaian, perumahan, alat-alat

rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transportasi, dsb.).

b. Mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi (pertanian, peternakan,

sistem produksi, sistem distribusi, dsb.).

c. Sistem kemasyarakatan  (sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem

hukum, sistem perkawinan).

d. Bahasa (lisan maupun tertulis).

32Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, Op. cit., h. 78.
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e. Kesenian (seni rupa, seni suara, seni gerak, dsb.).

f. Sistem pengetahuan.

g. Religi (sistem kepercayaan).33

Selain itu, beberapa unsur-unsur budaya atau kebudayaan lainnya di

antaranya sebagai berikut:

a. Kebudayaan material (kebendaan) adalah wujud kebudayaan yang berupa

benda-benda konkret sebagai hasil karya manusia, seperti rumah, mobil,

candi, jam, benda-benda hasil teknologi, dsb.

b. Kebudayaan non-material (rohaniah) ialah wujud kebudayaan yang tidak

berupa benda-benda konkret yang merupakan hasil cipta dan rasa manusia,

seperti:

1) Hasil cipta manusia seperti filsafat dan ilmu pengetahuan, baik yang

berwujud teori murni maupun yang telah disusun untuk diamalkan dalam

kehidupan masyarakat (pure sciences dan applied sciences).

2) Hasil rasa manusia berwujud nilai-nilai dan macam-macam norma

kemasyarakatan yang perlu diciptakan untuk mengatur masalah-masalah

sosial dalam arti luas, mencakup agama (religi bukan wahyu), ideologi,

kebatinan, dan semua unsur yang merupakan hasil ekspresi jiwa manusia

sebagai anggota masyarakat.34

33Soerjono Soekanto, Op.cit., h. 154.
34Ary H. Gunawan, Op. cit., h. 17-18.
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3. Ciri-ciri Budaya atau Kebudayaan

Ada beberapa macam ciri-ciri budaya atau kebudayaan, di antaranya

adalah sebagai berikut:

a. Budaya bukan bawaan tapi dipelajari.

b. Budaya dapat disampaikan dari orang ke orang, dari kelompok ke kelompok,

dan generasi ke generasi.

c. Budaya berdasarkan simbol.

d. Budaya bersifat dinamis, suatu sistem yang terus berubah sepanjang waktu.

e. Budaya bersifat selektif, merepresentasikan pola-pola perilaku pengalaman

manusia yang jumlahnya terbatas.

f. Berbagai unsur budaya saling berkaitan.

g. Etnosentrik (menganggap budaya sendiri sebagai yang terbaik atau standar

untuk menilai budaya lain).35

Selain penjelasan ciri-ciri budaya atau kebudayaan di atas, kebudayaan

yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia mempunyai ciri atau sifat yang sama.

Dimana sifat-sifat budaya itu akan memiliki ciri yang sama bagi semua

kebudayaan manusia tanpa membedakan faktor ras, lingkungan alam, atau

pendidikan. Yaitu sifat hakiki yang berlaku umum bagi semua budaya di mana

pun. Sifat hakiki dari kebudayaan tersebut antara lain:

a. Budaya terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia.

35Deddy Mulyana, Komunikasi Efektif: Suatu Pendekatan Lintas Budaya (Bandung: PT
Remaja Rosdakarya, 2005), h. 122.
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b. Budaya telah ada terlebih dahulu daripada lahirnya suatu generasi tertentu

dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan.

c. Budaya diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya.36

Budaya mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban,

tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang,

dan tindakan-tindakan yang diizinkan.

D. Konsep Tradisi

1. Pengertian Tradisi

Tradisi adalah benda dan atau gagasan masa lalu namun masih terjaga

hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai

warisan yang benar adanya atau warisan masa lalu yang hingga kini masih dianut

oleh masyarakat. Tradisi adalah kebiasaan yang terjadi berulang-ulang

bukan/tidak dilakukan secara kebetulan (disengaja).37 Secara khusus tradisi oleh

van Peursen diterjemahkan sebagai proses pewarisan atau penerusan norma-

norma, adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta/benda. Tradisi dapat diubah,

diangkat, ditolak, dan dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia.38

Berbeda dengan van Peursen, Funk dan Wagnalls seperti yang dikutip

Muhaimin memaknai tradisi sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek

36Elly M. Setiadi, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (Cet. II; Jakarta: 2007), h. 27.
37Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007),

h. 69.
38C.A. van Peursen, Strategi Kebudayaan, (Yogyakarta: Kanisisus, 1988), h. 11.
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dan lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara

turun-temurun termasuk cara penyampai doktrin dan praktek tersebut.39

Dari uraian di atas maka diketahui bahwa tradisi adalah segala sesuatu

yang dilakukan oleh manusia dari masa lalu dan secara terus-menerus hingga

sekarang. Tradisi dapat diubah, diangkat, ditolak, dan dipadukan dengan aneka

ragam perbuatan manusia.

Biasanya tradisi berlaku secara turun temurun baik melalui informasi lisan

berupa cerita atau informasi tulisan berupa kitab-kitab kuno atau juga yang

terdapat pada catatan prasasti-prasasti.

Muhaimin mengatakan tradisi terkadang disamakan dengan adat yang

dalam pandangan masyarakat awam dipahami sebagai struktur yang sama.40

Dalam hal ini di antara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata adat dan urf.

Kata ‘urf berasal dari bahasa Arab, yaitu ‘arafa, ya’rifu ( یعرف-عرف ) sering

diartikan dengan al-ma’ruf (المعروف) yang berarti “sesuatu yang dikenal”.41 Al-

Suyuthi dalam kitabnya al-Asybah wa al-Nazhair secara panjang lebar

menjelaskan kata ‘urf tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan

dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan

diakui oleh orang banyak.42

39Muhaimin AG, Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cerebon, Terj.
Suganda, (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 11.

40Ibid., h.166.
41Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 363.
42Ibid.,
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Tradisi Islam merupakan hasil dari dari proses dinamika perkembangan

agama tersebut dalam hal keikut sertaannya mengatur pemeluknya dalam

kehidupan mereka sehari-hari. Tradisi Islam lebih dominan mengarah pada

peraturan yang sangat ringan terhadap pemeluknya dan tidak pernah melewati

batas kemampuan mereka. Hal ini sangat berbeda dengan tradisi lokal yang

awalnya bukan berasal dari Islam, walaupun pada tahap perjalanannya mengalami

asimilasi dengan Islam itu sendiri.

Lalu tentu muncul sebuah pertanyaan, bagaimanakah cara untuk

mengetahui suatu tradisi atau unsur tradisi tertentu berasal atau berhubungan

dengan Islam? Sehubungan dengan hal ini Barth berasumsi bahwa suatu tradisi

atau unsur tradisi bersifat islami ketika pelakunya bermaksud atau mengaku

bahwa tingkah lakunya sendiri berjiwa islami.43

Di atas telah disinggung mengenai adanya asimilasi antara tradisi lokal dan

Islam, hal ini dibenarkan oleh Hafner seperti yang dikutip Budiwanti. Ia

mengatakan tradisi kadangkala berubah dengan situasi politik dan pengaruh

ortodoks Islam. Ia juga mendapati adanya keanegaramannya, kadang-kadang adat

dan tradisi bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam ortodoks. Keanekaragaman

adat dan tradisi dari suatu daerah ke daerah lain menggiring dirinya pada

kesimpulan bahwa adat adalah hasil buatan manusia yang dengan demikian tidak

bisa melampaui peran agama dalam mengatur bermasyarakat.44

43Muhaimin AG, Op.cit., h. 12.
44Erni Budiwanti, Islam Wetu Tuku Versus Waktu Lama, (Yogyakarta: LKis, 2000), h.

5.
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Hafner juga mengatakan, “Karena agama adalah pemberian dari Tuhan

sedangkan adat dan tradisi merupakan buatan manusia, maka agama harus berdiri

di atas segala hal yang bersifat kedaerahan dan tata cara lokal yang bermacam-

macam. Jika muncul pendapat yang bertentangan di antara keduanya, maka tradisi

maupun adat harus diubah dengan cara mengakomodasikannya ke dalam nilai-

nilai Islam”.45

Berdasarkan pendapat Hafner sangat jelas bahwa jika dalam proses

asimilasi terdapat pertentangan antara tradisi lokal dan Islam, maka tradisi lokal

harus diubah mengikuti nilai-nilai Islam, bukan sebaliknya.

Tradisi lahir dari dan dipengaruhi oleh masyarakat, kemudian masyarakat
muncul, dan dipengaruhi oleh tradisi. Tradisi pada mulanya merupakan
musabab, namun akhirnya menjadi konklusi dan premis, isi dan bentuk, efek dan
aksi pengaruh dan mempengaruhi.46

Lebih lanjut soal tradisi dalam pandangan Redfield seperti yang dikutip

Pranowo, dia mengatakan bahwa konsep tradisi itu dibagi dua, yaitu tradisi besar

(great tradition) dan tradisi kecil (little tradition). Konsep ini banyak sekali yang

dipakai dalam studi terhadap masyarakat beragama.47

Great tradition adalah suatu tradisi dari mereka sendiri yang suka berpikir

dan dengan sendirinya mencangkup jumlah orang yang relatif sedikit (the

reflective few). Sedangkan Little tradition adalah suatu tradisi yang berasal dari

mayoritas orang yang tidak pernah memikirkan secara mendalam pada tradisi

45Ibid.,
46Hasan Hanafi, Oposisi Pasca Tradisi, (Yogyakarta: Sarikat, 2003), h. 2.
47Bambang Pranowo, Islam Factual Antara Tradisi Dan Relasi Kuasa, (Yogyakarta:

Adicita Karya Nusa, 1998), h. 3.
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yang telah mereka miliki. Tradisi yang ada pada filosof, ulama, dan kaum

terpelajar adalah sebuah tradisi yang ditanamkan dengan penuh kesadaran,

sementara tradisi dari kebanyakan orang adalah tradisi yang diterima dari dahulu

dengan apa adanya (taken for granted) dan tidak pernah diteliti atau disaring

pengembangannya.48

Banyak sekali masyarakat yang memahami tradisi itu sama dengan budaya

atau kebudayaan. Sehingga antara keduanya sering tidak miliki perbedaan yang

menonjol.

Kata kebudayaan berasal dari kata sansekerta buddhayah bentuk jamak
dari buddhi yang berarti budi atau akal, sehingga menurutnya kebudayaan dapat
diartikan sebagai hal- hal yang bersangkutan dengan budi dan akal, ada juga
yang berpendapat sebagai suatu perkembangan dari majemuk budi-daya yang
artinya daya dari budi atau kekuatan dari akal.49

Terdapat tiga wujud unsur kebudayaan, yaitu pertama sebagai suatu ide,
gaagsan, nilai- nilai norma- norma peraturan dan sebagainya, kedua sebagai
suatu aktifitas kelakuan berpola dari manusia dalam sebuah komunitas
masyarakat, ketiga benda- benda hasil karya manusia.50

Dalam pandangan Kuntowijoyo budaya adalah hasil karya cipta

(pengolahan, pengarahan dan pengarahan terhadap alam) manusia dengan

kekuatan jiwa (pikiran, kemauan, intuisi, imajinasi, dan fakultas-fakultas ruhaniah

lainnya) dan raganya yang menyatakan diri dalam berbagai kehidupan (ruhaniah)

dam penghidupan (lahiriyah) manusia sebagai jawaban atas segala tantangan,

tuntutan dan dorongan dari interen manusia, menuju arah terwujudnya

48Ibid., h. 4.
49Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan, (Jakarta: Gramedia

Pustaka Utama, 1993), h  9.
50Ibid., h. 5.
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kebahagiaan dan kesejahteraan (spiritual dan material) manusia baik individu

maupun masyarakat ataupun individu masyarakat.51

Sementara Soemardjan dan Soemardi seperti yang dikutip Ranjabar

merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat.

Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau

kebudayaan jasmaniah yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam

sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan untuk keperluan

masyarakat.52

Tradisi yang telah membudaya akan menjadi sumber dalam berakhlak dan
budi pekerti seseorang manusia dalam perbuat akan melihat realitas yang ada di
lingkungan sekitar sebagai upaya dari sebuah adaptasi walaupun sebenarnya
orang tersebut telah mempunyai motivasi berperilaku pada diri sendiri.53

Menurut Majid kebudayaan termasuk kebudayan Islam, tidak mungkin

berkembang tanpa adanya tradisi yang kokoh dan mantap, serta diberi ruang yang

luas sehingga dapat terjadi pembaharuan pemikiran. Kebudayaan itu muncul dan

berkembang dalam masyarakatnya terbentuk sebagai dampak kehadiran agama

Hindu, Budha, dan Islam. Tradisi sebenarnya itu merupakan hasil ittihad dari para

ulama, cendekiawan, budayawan dan sekalian orang-orang Islam yang termasuk

ke dalam ulil albab.54

51Kuntowijoyo, Budaya dan Masyarakat (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), h. 3.
52Jacobus Ranjabar, Sistem Sosial Budaya Indonesia; Suatu Pengantar (Bogor : GHalia

Indonesia, 2006), h. 21.
53Bey Arifin, Hidup Setelah Mati (Jakarta: PT. Dunia Pustaka, 1984), h. 80.
54Ahmad Syafie Ma’arif, Menembus Batas Tradisi, Menuju Masa Depan Yang

Membebaskan Refleksi Atas Pemikiran Nurcholish Majid (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006),
h. 99.
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Setiap manusia tentu mengharapkan adanya sebuah keteraturan dalam

hidup. Berangkat dari interaksi-interaksi yang terdapat di antara manusia

mengakibatkan perlu adanya pedoman atau patokan, yang memberikan wadah

bagi aneka pandangan mengenai keteraturan yang semula merupakan pandangan

pribadi. Patokan itulah yang kemudian dinamakan sebagai norma atau kaidah.

Di dalam buku Mengenal Hukum suatu pengantar karya Sudikno

Mertokusumo di dalam buku tersebut dikatakan, “Jika ditinjau dari segi

bentuknya, kaedah hukum ada yang berbentuk tertulis dan ada juga yang

berbentuk tidak tertulis”.55 Kaedah hukum tidak tertulis itu tumbuh di dalam dan

bersama masyarakat secara spontan dan mudah disesuaikan dengan

perkembangan masyarakat. Karena tidak dituangkan di dalam bentuk tulisan,

maka seringkali tidak mudah untuk diketahui.

Pada sisi empiris, suatu perilaku yang dilakukan secara terus menerus oleh

perorangan akan menimbulkan kebiasaan pribadi, begitu juga jika kebiasaan itu

ditiru dan dilakukan oleh orang lain, maka kebiasaan tersebut akan menjadi

kebiasaan yang melekat bagi orang tersebut. Apabila secara bertahap kebiasaan

tersebut kian hari kian banyak atau keseluruhan anggota masyarakat yang

mengikuti kebiasaan tersebut, maka lambat laun kebiasaan tersebut akan berubah

menjadi sesuatu yang dinamakan dengan tradisi, adat atau kebiasaan. Berubahnya

suatu kebiasaan pribadi seseorang ke arah kebiasaan yang diikuti oleh suatu

masyarakat tidak berarti bahwa kebiasaan tersebut dapat dikatakan sebagai hukum

55Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty,
1987), h. 33.
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adat, tetapi masih dalam bentuk adat saja. Pendapat yang demikian ini juga

disampaikan oleh Soekanto, sebuah interaksi yang dilakukan secara terus menerus

akan menimbulkan pola-pola tertentu,yang disebut dengan “cara”, dan cara-cara

yang diterapkan tersebut dapat menimbulkan kebiasaan.56

Makna akan pengertian hukum adat ini diperkuat dengan kutipan yang

dimaksud dengan hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi.57

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tradisi sama halnya

dengan adat istiadat, yaitu suatu perbuatan yang telah menjadi kebiasaan atau

telah dikerjakan secara terus-menerus dari dulu hingga sekarang. Sedang budaya

adalah hasil karya cipta manusia yang diperoleh dengan kekuatan jiwa dan

raganya yang semata-mata digunakan untuk membantu kehidupan masyarakat

dalam menuju terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan.

2. Macam-Macam Tradisi

Para ulama ushul fiqih membagi urf menjadi tiga macam, antara lain

sebagai berikut:

1. Dari segi objeknya dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Al-‘urf al-lafdzi (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) adalah kebiasaan

masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam

mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan

terlintas dalam pikiran masyarakat.

56Ibid.,h. 67-68.
57Ibid., h. 9.
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b. Al-‘urf al-‘amali (kebiasaan yang berbentuk perbuatan) adalah kebiasaan

masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu’amalah

keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat

dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang

lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu,

kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum

minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu

dalam acara-acara khusus.

2. Dari segi cakupannya dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Al-‘urf al-‘am (kebiasaan yang bersifat umum) adalah kebiasaan tertentu yang

berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah.

b. Al-‘urf al-khas (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan yang berlaku

didaerah dan masyarakat tertentu.

3. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara’ dibagi menjadi dua,

yaitu:

a. Al-‘urf al-shokhih (kebiasaan yang dianggap sah) adalah kebiasaan yang

berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan nash (ayat atau

hadist), tidak menghilangkan kemaslakhatan mereka, dan tidak pula membawa

mudarat kepada mereka.
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b. Al-‘urf al-fasid (kebiasaan yang dianggap rusak) adalah kebiasaan yang

bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam

syara’. 58

E. Kajian Relevan

Untuk menghindari penelitian terhadap objek yang sama atau

pengulangan terhadap suatu penelitian yang sama, serta menghindari anggapan

plagiasi terhadap karya tertentu maka perlu dilakukan review terhadap kajian yang

pernah ada. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang setema dengan penelitian

yang dikaji oleh penulis mengenai makan patita, di antaranya adalah:

1. Penelitian yang berjudul Pela Gandong: Sebuah Model untuk Kehidupan

Bersama dalam Konteks Pluralisme Agama di Maluku yang dilakukan oleh

Jozef Hehanussa, yang menunjukan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam

pela gandong dapat mengikat masyarakat yang berbeda agama dalam sebuah

hubungan kekeluargaan. Budaya ini sekaligus dapat dijadikan sebagai model

kehidupan bermasyarakat.59

Penelitian ini fokus pada nilai-nilai terkandung dalam pela gandong dan

tantangan yang dihadapi dalam pewarisan nilai-nilai tersebut. Hal ini berbeda

dengan penelitian penulis yang fokus pada dakwah yang terkandung dalam tradisi

makan patita masyarakat Kota Ambon.

2. Penelitian berjudul Makna Meja Gandong (Suatu Studi Antropologi-Budaya

terhadap Adat Perkawinan di Paperu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi

58Dahlan Abd. Rahman, Ushul Fiqih (Jakarta : HAMZAH, 2010), h. 209.
59Jozef Hehanussa, PDF. Pela Gandong: Sebuah Model untuk Kehidupan Bersama

dalam Konteks Pluralisme Agama di Maluku (Yogyakarta, 2012)
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Maluku) oleh Anna Chornelia Ungirwalu, yang menunjukkan bahwa terdapat

tradisi pernikahan di masyarakat Paperu dimana mempelai pria membuat

jamuan makan bersama untuk memperkenalkan mempelai wanita kepada

seluruh keluarga dari pengantin pria. Dalam jamuan makan ini hidangan yang

disajikan bukan saja berasal dari orang tua mempelai pria tetapi berasal juga

dari saudara-saudara gandong mempelai pria yang ada dan menetap di Negeri

Paperu. Tanpa disadari bahwa hal ini menunjukkan adanya unsur saling

berbagi dalam keluarga demi membangun persekutuan hidup bersama.

Pelaksanaan adat ini dilakukan di rumah mempelai pria, dalam acara ini

makanan di sajikan di atas meja panjang dan ditutup dengan kain putih. Acara

makan bersama ini dipandu oleh seorang juru bicara sekaligus ditunjuk sebagai

bapak rumah yang mengatur seluruh adat ini.60

Walaupun dalam prakteknya memiliki kesamaan dengan makan patita,

yaitu sama-sama menghidangkan makanan dalam jumlah banyak dan disajikan di

meja panjang serta makanan tersebut dimakan bersama oleh semua peserta yang

hadir dalam acara tersebut. Namun sesungguhnya kedua tradisi tidaklah sama,

tradisi makan patita tidak dibuat pada acara-acara penikahan.

3. Penelitian yang berjudul Makna Simbolik Kalo Sara dalam Kehidupan Sosial

Orang Tolaki oleh Nur Alam Saleh, yang menunjukkan bahwa sebuah benda

yang terbuat dari rotan memiliki makna simbolik yang mengajarkan kepada

masyarakat tolaki untuk hidup rukun dan bekerjasama dengan orang lain,

60Anna Chornelia Ungirwalu, PDF. Makna Meja Gandong (Suatu Studi Antropologi-
Budaya terhadap Adat Perkawinan di Paperu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku),
(Salatiga, 2013)
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saling tolong menolong sehingga dapat terjalin suatu persekutuan hidup yang

damai dan tenteram serta dapat terhindar dari perselisihan. Kalo sara juga

digunakan sebagai media mendamaikan dua pihak yang tengah bertikai.61

Makna dibalik kalo sara memiliki kemiripan dengan nilai-nilai yang

terkandung dalam tradisi makan patita. Tapi tidak seperti kalo sara yang nilai

persatuannya hanya digambarkan secara simbolik, sehingga membutuhkan

perenungan dan penjelasan dari tokoh adat untuk dapat mengetahui makna

persatuan tersebut. Sedangkan tradisi makan patita dengan melihat setiap

prosesinya saja orang sudah dapat mengetahui nilai-nilai persatuan yang

terkandung di dalamnya, sebab tradisi ini mempraktekkan nilai-nilai persatuannya

ke dalam setiap prosesinya.

Berdasarkan ketiga penelitian di atas, penulis beranggapan bahwa

penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya

sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas.

61Nur Alam Saleh, PDF. Makna Simbolik Kalo Sara dalam Kehidupan Sosial Orang
Tolaki, (Makassar, 2015)
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah fenomenologi. Penelitian ini akan menguraikan,

menafsirkan, dan menemukan bagaimana masyarakat Ambon menanamkan

makna budaya mereka ke dalam pikiran yang kemudian menggunakannya dalam

kehidupan mereka. Budaya yang dimaksud adalah tradisi makan patita.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Kota Ambon memiliki lima kecamatan, dengan luas masing-masing:

Kecamatan Nusaniwe tercatat 88,35 Km2, Kecamatan Sirimau 86,81 Km2, Teluk

Ambon 93,68 Km2, Teluk Ambon Baguala 40,11 Km2, dan Leitimor Selatan

memiliki luas wilayah 50,50 Km2.

Dari lima kecamatan tersebut, penelitian difokuskan di Kecamatan

Sirimau, yaitu di Negeri Soya dan Negeri Batumerah. Pemilihan lokasi penelitian

didasarkan atas pertimbangan bahwa kedua negeri tersebut masih memegang kuat

budaya dan tradisi di Kota Ambon, tambahan hal ini berdasarkan saran dari pihak

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Ambon.

Selain itu, alasan peneliti memilih meneliti di dua lokasi sebab kondisi

perumahan masyarakat di kota ini. Pemukiman masyarakat dipisah dan diatur

berdasarkan agama. Oleh sebab itu, jika peneliti ingin mengambil data makan

patita dari muslim maka peneliti harus ke Negeri Batumerah. Begitu pula

sebaliknya peneliti ingin mengambil data dari non muslim maka peneliti harus ke


