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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari ribuan pulau

dengan beranekaragam suku, adat istiadat tradisi dan agama. Keanekaragaman

inilah yang membentuk sebuah ciri khas dari kearifan lokal bangsa Indonesia,

yang menjiwai prilaku sosial masyarakat di lingkungan sekitar masing-masing

daerah. Keanekaragaman tersebut secara tidak langsung dapat mempengaruhi

prilaku masyarakat dalam menyerap budaya baru yang masuk dalam lingkungan

masyarakat di daerah tersebut.

Dalam sejarah penyebarannya, Islam bersentuhan dengan banyak budaya

lokal yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Di antara berbagai budaya tersebut

ada yang selaras nilainya dengan ajaran Islam dan ada pula yang bertentangan.

Untuk yang bertentangan dengan kearifan dan pemahaman yang luas, para

pendakwah masa lalu telah mengakulturasi dan mentransformasinya dengan

memasukan nilai-nilai ajaran Islam ke dalam budaya tersebut, sehingga jadilah

kemudian budaya tersebut sebagai budaya yang bernuansa keislaman. Kenyataan

ini menyiratkan bahwa akulturasi dan bahkan transformasi dakwah adalah suatu

keniscayaan yang harus dilakukan dalam rangka Islamisasi. Tidak mungkin

upacara-upacara tradisional yang dilaksanakan oleh umat Islam dibiarkan begitu

saja dari zaman ke zaman, perubahan-perubahan selalu terjadi dikarenakan dari

berbagai macam pengaruh yang datang dari mulut ke mulut. Hal tersebut

menimbulkan berbagai macam persepsi masyarakat tentang upacara-upacara
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tradisional. Untuk menjadikan upacara-upacara tradisional tidak salah kaprah dan

sesuai dengan ajaran Islam maka perlu adanya dakwah Islamiyah dan transformasi

nilai-nilai keagamaan.1

Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari

masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak.

Tradisi dapat di artikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu.

Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara

kebetulan atau disengaja. Dari pemaham tersebut maka apapun yang dilakukan

oleh manusia secara turun temurun dari setiap aspek kehidupannya yang

merupakan upaya untuk meringankan hidup manusia dapat dikatakan sebagai

“tradisi” yang berarti bahwa hal tersebut adalah menjadi bagian dari kebudayaan.

Secara khusus tradisi oleh C.A. van Peursen diterjemahkan sebagai proses

pewarisan atau penerusan norma-norma, adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta.

Tradisi dapat dirubah diangkat, ditolak dan dipadukan dengan aneka ragam

perbuatan manusia.2

Tradisi dan adat istiadat merupakan nilai atau norma yang mengatur

perilaku dan hubungan antar individu dalam kelompok.

Adat istiadat yang berkembang di suatu masyarakat harus dipatuhi oleh

anggota masyarakat di daerah tersebut. Adat istiadat sebagai sarana mewariskan

masa lalu terkadang yang disampaikan tidak sama persis dengan yang terjadi di

1Zulfa Jamalie, Akulturasi Dakwah dan Transformasi dalam Tradisi Baayun Maulid,
(Jakarta: Laporan Penelitian Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama RI, 2011).

2C.A. van Peursen, Strategi Kebudayaan, (Yogyakarta: Kanisisus, 1988).
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masa lalu tetapi mengalami berbagai perubahan sesuai perkembangan zaman.

Masa lalu sebagai dasar untuk terus dikembangkan dan diperbaharui seperti

nasehat dari para leluhur, dilestarikan dengan cara menjaga nasehat tersebut

melalui ingatan kolektif anggota masyarakat dan kemudian disampaikan secara

lisan turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya yang kemudian

peranan orang yang dituakan pemimpin kelompok yang memiliki kemampuan

lebih dalam menaklukkan alam dalam masyarakat.

Pemahaman mengenai tradisi dan pencerahan terhadap tradisi tentu akan

memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat untuk menambah khasanah

kebudayaan maupun dalam upaya melakukan syiar agama Islam kepada

masyarakat. Dalam hal ini dakwah Islam akan selalu dibutuhkan untuk

memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai ajaran dan syariat Islam

agar nantinya masyarakat mudah memahami tradisi yang mereka lakukan apakah

merupakan kewajiban yang harus dilakukan ataukah bernilai bid’ah dalam

pandangan Islam itu sendiri.

Sebagaimana keyakinan masyarakat Indonesia dalam lintas sejarah

digambarkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia pada mulanya menganut

kepercayaan yang bersifat animisme dan dinamisme.

Pada periode berikutnya kepercayaan tersebut mulai ditinggalkan seiring

dengan masuknya pengaruh Hindu Budha yang kemudian ikut mempengaruhi

pola pikir dan tradisi masyarakat. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada kerajaan

Hindu Budha di Buton yang kemudian menjadi kesultanan karena menganut Islam

dan rajanya Halu Oleo setelah masuk Islam namanya menjadi Sultan Qaimuddin.3
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Dalam perjalanan selanjutnya seiring masuknya agama Islam di Indonesia yang

kemudian dikembangkan menjadi agama terbesar yang dianut oleh masyarakat

Indonesia yang juga mengubah tatanan sosial di masyarakat berdasarkan ajaran

dan syariat Islam.

Salah satu tradisi yang mencirikan sebuah peninggalan berlandaskan

ajaran Islam adalah pelaksanaan tradisi Mompindai Sincu terhadap putra dan putri

yang akan melangsungkan perkawinan (nikah) di Desa Lakomea Kecamatan

Rarowatu Kabupaten Bombana. Nikah merupakan anjuran agama Islam dan

sunah. Sebagaimana hadist dibawah.

َعْن َعا ئَِشةَا قَا لَْت : قَاَل َرُسْوُل هللاِ َصَل هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم : اَلنَِّكا ُح ِمْن 

لَْم یَْعَمْل بُِسنَّتِي فَلَْیَس ِمنَّى ، َوتََزْو ُحوا، فَإِنِّي ُمَكا ئُِر بُِكْم اْل أََمَم، َوَمْن ُسنَّتِي، فََمنْ 

ْوَم لَھُ ِو َجاءٌ َكا َن َذا طَ  یَا ِم ، فَإِنَّ الصَّ ْوٍل فَْلیَْنِكْح ، َوَمْن لَْم یَِحْذ فََعلَْیِھ بِا لصَّ

Artinya:

Dari Aisyah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Nikah termasuk dari

sunnah-sunnahku, barang siapa tidak melaksanakan sunnahku, maka tidak

termasuk golonganku, menikahlah kalian, sesungguhnya aku memperbanyak

umatku dengan kalian, barangsiapa telah memiliki kemampuan maka

menikahlah, dan barangsiapa belum memilikinya, maka hendaknya ia

berpuasa, karena puasa adalah benteng baginya.”1Ash-shahihah(2383).

3Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Ibnu  Majah, (Jakarta selatan:
Pustaka Azzam, 2007) h. 164.
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Mompindai Sincu yang diartikan dalam bahasa Indonesia ialah

menginjakkan kaki didalam wadah yang disebut sincu yang di dalamnya terdapat

kampak, air dan tumbuhan yang mempunyai makna tersendiri. Tradisi ini

merupakan kebiasaan dari nenek moyang dan masih dilaksanakan turun temurun.

Tradisi Mompindai Sincu yang dilakukan oleh masyarakat di Desa

Lakomea Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana sampai saat ini masih terus

berlangsung apabila salah satu putra dan putri akan melangsungkan pernikahan.

Dan mayoritas masyarakat yang mendiami Desa Lakomea Kecamatan Rarowatu

Kabupaten Bombana adalah suku Mornene dan masyarakat tidak melupakan

tradisi tersebut. Dalam Pelaksanaan upacara Mompindai Sincu melibatkan tokoh

adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat. mulai dari

masyarakat biasa sampai pemerintah yang ada di Desa Lakomea Kecamatan

Rarowatu Kabupaten Bombana.

Pengkajian terhadap tradisi ini menjadi penting untuk dilakukan sehingga

dapat menambah khasanah budaya bangsa. Dengan adanya pengkajian tersebut

tentunya akan memberikan sebuah gambaran yang jelas dan menghindari

pemahaman ganda terhadap pelaksaan tradisi Mompindai Sincu itu sendiri. Oleh

sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian mengenai

nilai-nilai dakwah dalam tradisi suku Mornene Mompindai Sincu di Desa

Lakomea Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana. Hal ini penting dilakukan

agar masyarakat dapat lebih jelas dalam memahami pelaksanaan Mompindai

Sincu ini. Pelaksanaan upacara ini dapat menambah pemahaman generasi muda
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mengenai tradisi tersebut jika pelaksanaanya benar-benar dilakukan sesuai dengan

yang sebenarnya.

Dengan adanya fenomena ini, maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian mengenai nilai-nilai dakwah dalam tradisi suku Mornene Mompindai

Sincu di Desa Lakomea Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang

akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi Mompindai Sincu suku Mornene di Desa

Lakomea Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana?

2. Bagaimana nilai-nilai dakwah yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi

Mompindai Sincu suku Mornene di Desa Lakomea Kecamatan Rarowatu

Kabupaten Bombana?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, maka

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi Mompindai Sincu suku Mornene

di Desa Lakomea Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana.

2. Untuk mengetahui nilai-nilai dakwah yang terkandung dalam pelaksanaan

tradisi Mompindai Sincu suku Mornene di Desa Lakomea Kecamatan

Rarowatu Kabupaten Bombana.
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D. Manfaat Penelitian

Pengkajian dari penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberikan

manfaat yang positif bagi masyarakat. Dari penelitian ini diharapkan dapat

memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah setempat, sebagai referensi dan pertimbangan dalam

mengambil kebijakan tentang upaya pelestarian kebudayaan pada

masyarakat.

b. Bagi kalangan akademis, diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan

sebagai suatu sumbangan pemikiran dalam menambah ilmu pengetahuan,

khusus pada penulisan dan penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini masyarakat dapat tetap

melaksanakan tradisi Mompindai Sincu ini dengan tetap memperhatikan

nilai-nilai keislaman yang terkandung didalamnya tanpa mengabaikan unsur

kebudayaannya.

d. Bagi penulis sendiri, untuk melatih diri dan mengembangkan pemahaman,

kemampuan berfikir dan pengetahuan mengenai objek yang diteliti serta

sebagai syarat untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Dakwah dan

Komunikasi IAIN Kendari.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu

pengetahuan dan pemahaman terutama dalam bidang dakwah terkait nilai-nilai
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dakwah dalam tradisi Mompindai Sincu di Desa Lakomea Kecamatan Rarowatu

Kabupaten Bombana.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya interpretasi yang berbeda dalam

menafsirkan maksud penelitian ini, maka peneliti akan memberikan definisi

operasional, sebagai berikut:

1. Nilai merupakan sikap ataupun anggapan terhadap sesuatu hal mengenai baik,

buruk, benar, salah, patut tidak patut, dan penting tidak penting. Jadi nilai-nilai

dakwah ialah nilai-nilai keislaman yang terkandung di dalam suatu ajakan atau

seruan terhadap manusia, baik yang dilakukan dalam bentuk ucapan maupun

dalam bentuk perbuatan (dakwah bil lisan maupun dakwah bil hal).

2. Tradisi Mompindai Sincu suatu upacara yang dilakukan dengan menginjakan

kaki di atas kampak dan wadah yang berisi air dan tumbuhan yang mempunyai

makna yang sangat berarti bagi masyarakat, dan menginjakan kaki di atas

kampak yang berisi air dan tumbuh-tumbuhan kedua mempelai dan dituntun

oleh tokoh adat dan disaksikan oleh masyarakat di Desa Lakomea Kecamatan

Rarowatu Kabupaten Bombana.

3. Masyarakat ialah sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai kalangan baik

golongan mampu ataupun golongan tak mampu, yang tinggal di dalam satu

wilayah dan telah memiliki hukum adat, norma-norma serta berbagai peraturan

yang siap untuk ditaati.
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F. Garis Besar Isi Skripsi

Bab 1 pendahuluan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional. Kemudian bab II

tinjauan pustaka membahas tentang konsep nilai, hakikat dakwah membahas

mengenai pengertian dakwah, tujuan dakwah,  media dakwah, materi dakwah.

Konsep tradisi yang membahas pengertian tradisi, syarat-syarat tradisi, fungsi

tradisi, konsep Mompindai Sincu Membahas tentang pengertian Mompindai Sincu

dan tahapan-tahapan Mompindai Sincu. Nilai dakwah dalam tradisi dan penelitian

terdahulu. Dan bab III metodologi penelitian membahas tentang  jenis penelitian,

waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data,

pengecekan keabsahan data.

Sedangkan bab IV hasil dan pembahasan membahas tentang gambaran

umum lokasi penelitian yaitu kondisi geografis, kondisi demografis (keadaan

penduduk desa Lakomea Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana, penduduk

menurut mata pencaharian, penduduk menurut tingkat pendidikan, penduduk

menurut etnis, penduduk menurut agama, sarana dan prasarana). dan bagaimana

pelaksanaan tradisi suku Mornene Mompindai Sincu di desa Lakomea

Kecamatan Rarowatu  Kabupaten Bombana yaitu Tradisi Mompindai Sincu

Dalam Pandangan Masyarakat Suku Mornene di Desa Lakomea Kecamatan

Rarowatu Kabupaten Bombana, Proses Pelaksanaan Upacara Tradisi Mompindai

Sincu, (Persiapan menjelang pelaksanaan tradisi Mompindai Sincu, Upacara inti)

Nasehat-Nasehat dalam Upacara Mompindai Sincu.
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Nilai-nilai dakwah yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi suku

Mornene Mompindai Sincu di desa Lakomea Kecamatan Rarowatu Kabupaten

Bombana yaitu (ajaran tentang air yang dapat  mensucikan dan membersihkan

diri, ajaran tentang kerukunan dalam berumah tangga, ajaran tentang kesabaran,

ajaran tentang menutupi aib antara suami dan istri). Kemudian bab V penutup

membahas tentang kesimpulan dan saran hasil penelitian ini.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Nilai

Nilai merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan suatu

masyarakat. Pada dasarnya setiap masyarakat memiliki nilai-nilai yang dijunjung

dan dipegang teguh. Ada beberapa pengertian tentang nilai yaitu sebagai berikut:

1. Nilai adalah suatu yang berharga, keyakinan yang dipegang sedemikian rupa

oleh seseorang sesuai dengan tuntunan hati nuraninya (pengertian secara

umum)

2. Nilai adalah seperangkat keyakinan dan sikap-sikap pribadi seseorang tentang

kebenaran, keindahan dan penghargaan dari suatu pemikiran, objek, atau

prilaku yang berorientasi pada tindak dan pemberian arah serta makna pada

kehidupan seseorang.

3. Nilai adalah keyakinan seseorang tentang sesuatu yang berharga, kebenaranya

atau keinginan mengenai ide-ide, objek atau prilaku khusus1

Jadi berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa berbicara

tentang nilai berarti berbicara mengenai  hal-hal yang melekat terkait kehidupan

masing-masing orang yang menurutnya baik, buruk, benar, salah yang

mempengaruhi tindakan atau sikap.

Dalam bukunya tentang landasan-landasan budaya pendidikan mengatakan

ada enam implikasi terpenting, yaitu sebagai berikut:

1Dianlangge, pengertian konsep nilai dan sistem nilai budaya (online) (http://dianlangge.
Blogspot.com, (diakses  07 februari 2017) 2017.
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