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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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1. Nilai merupakan konstruk yang melibatkan proses kognitif (logis dan

rasional) dan proses ketertarikan dan penolakan menurut kata hati.

2. Nilai selalu berfungsi secara potensial, tetapi tidak selalu bermakna apabila

diverbalisasi

3. Apabila hal itu berkenaan dengan budaya, nilai diungkapkan dengan cara

unik oleh individu atau kelompok.

4. Karena kehendak tertentu dapat bernilai atau tidak, maka perlu diyakini

bahwa pada dasarnya disamakan (aquated) dari pada dinginkan, ini

didefenisikan berdasarkan keperluan sistem kepribadian dan sosial budaya

untuk mencapai keteraturan dan menghargai orang lain dalam kehidupan

sosial.

5. Pilihan diantara nilai-nilai alternatif dibuat dalam konteks ketersedian

tujuan antara (means) dan tujuan akhir (ends)

6. Nilai itu ada, ia merupakan fakta alam, manusia, budaya, dan pada saat

sama ia adalah norma-norma yang telah disadari2

Nilai merupakan kumpulan sikap perasaan ataupun anggapan terhadap

sesuatu hal mengenai baik, buruk, benar, salah, patut tidak patut, mulia hina,

penting tidak penting. Sebagai konsepsi, nilai adalah abstrak, sesuatu yang

dibangun dan berada didalam pikiran atau budhi, tidak dapat diraba dan melihat

secara langsung dengan pancaindra.3

2Kazai, Hakikat dan Makna nilai (online) (http://ekazai,wordpress.com, (diakses 07
februari  2017)  2017.

3Amri Marzali, Antropologi  & Pembangunan  Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2007), h. 105.
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Jadi suatu nilai apabila sudah melekat dalam diri seseorang, maka nilai itu

akan dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk di dalam bertingkahlaku. Hal ini

dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya budaya gotong royong,

budaya dalam keluarga, budaya malas, dan lain-lain. Jadi nilai merupakan

pendorong bagi seseorang dalam mencapai tujuan tertentu. Jadi kesimpulan

bahwa nilai budaya adalah suatu bentuk konsepsi yang umum dan dijadikan

sebagai pedoman atau petunjuk didalam bertingkahlaku baik secara individual,

kelompok atau masyarakat secara keseluruhan tentang baik, buruk, salah, benar.

Manusia sebagai makhluk yang bernilai akan memaknai nilai dalam dua

konteks, yaitu:

1. Memandang nilai sebagai suatu yang objektif, apabila dia memandang nilai itu

ada meskipun tanpa ada yang menilainya, bahkan memandang nilai telah ada

sebelum adanya manusia sebagai penilai, baik dan buruk, benar dan salah

bukan hadir karena hasil persepsi dan penafsiran manusia, tetapi sebagai

sesuatu yang ada dan menuntun manusia dalam kehidupannya, nilai sebagai

pandangan objektif tidak tergantung pada objek, melainkan objeklah sebagai

penyangga perlu hadir dan menampakan nilai tersebut. Namun tanpa hadirnya

objek, nilai memang telah ada dengan sendirinya.

2. Memandang nilai itu subjektif, artinya nilai itu sangat tergantung pada subjek

yang menilainya. Jadi nilai memang akan ada dan tidak akan hadir tanpa

hadirnya penilai. Nilai dalam objek bukan penting atau tidak penting pada



14

objek sejatinya, melainkan tergantung sipenilai memberikan persepsi terhadap

objek tersebut.4

Adapun nilai-nilai keislaman atau agama mempunyai dua segi yaitu “segi

normatif” dan “segi operatif”. Segi normatif menitik beratnya pada pertimbangan

baik, buruk, benar, salah, hak dan batil, diridhoi atau tidak. Sedangkan segi

operatif mengandung lima kategori yang menjadi prinsip dasar standarisasi

perilaku manusia, yaitu baik, buruk, setengah baik, netral, setengah buruk, yang

kemudian dijelaskan sebagai berikut:

1. Wajib

Sesuatu yang dituntut oleh Allah untuk dilakukan secara tuntutan pasti,

yang diberi pahala orang yang melakukannya dan berdosa orang yang

meninggalkannya.

2. Sunah

Sesuatu yang dituntut memperbanyak secara hukum syar’i tanpa ada

hukuman terhadap orang yang meninggalkan secara mutlak.

3. Mubah

Sesuatu yang diberi kemungkinan oleh pembuat hukum untuk memilih

antara berbuat dan meninggalkan. Ia boleh melakukan atau tidak.

4. Makruh

Sesuatu yang dilarang tetapi larangan itu disertai oleh sesuatu hal yang

menunjukan bahwa yang dimaksud dengan larangan itu bukanlah “haram”

5. Haram

4Elly M. Setiadi, dkk, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2007), h. 110.
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Sesuatu yang diberi pahala apabila orang yang meninggalkanya dan di beri

ganjaran  dan ancaman orang yang melakukanya.5

Jadi dari beberapa pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan

bahwa nilai itu adalah sesuatu yang bersifat abstrak, seperti penilaian baik, buruk,

sesuatu, salah, benar yang dapat mempengaruhi prilaku masyarakat dalam

bertindak atau berbuat sesuat hal dalam kehidupan sosial yang dalam Islam

dikenal dengan istilah wajib, sunah, haram, makruh, mubah.

Dalam kehidupan sehari-hari pemberian nilai terhadap sesuatu perbuatan,

sikap, atau pemikiran yang tertuang baik dalam bentuk lisan, tulisan maupun

karya tidak terlepas dari pemberian nilai dari orang lain penulis melalui karyanya

telah menyampaikan nilai-nilai baik yang tersirat maupun yang tersurat yang

terkandung dalam karya tulisnya.

Sementara dalam Islam, penyampaian nilai-nilai kebaikan telah tertuang

dalam kitab suci Al-Qur’an dan telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan

telah menjadi teladan bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia. Dengan

memahami dan memegang teguh nilai-nilai yang terkandung di dalamnya maka

manusia khususnya umat Islam akan menjadi pribadi yang berbudi luhur.

Nyatanya setiap proses dalam kehidupan ini tidak lepas dari nilai, pemberian nilai

dan penilain tergantung apakah yang menjadi patokan kita dalam menilai sesuatu

merupakan sebuah norma-norma sosial atau agama yang diyakini.

Makna dari sebuah nilai tergantung pada penilaian seseorang, misalnya

seorang seniman memaknai hakikat nilai estetika adalah nilai yang paling tinggi.

5Amir Syarifudin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana Pranada Media  Group, 2008), h. 375.
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Tetapi di Indonesia sendiri, khususnya bagi orang-orang agamis nilai yang paling

tinggi adalah nilai ketuhanan.6

B. Hakikat Dakwah

1. Pengertian Dakwah

Kata dakwah berasal dari bahasa Arab, yang memiliki arti ajakan, seruan,

panggilan, undangan, atau mengajak, memanggil, atau menyeru.7 Sedangkan

menurut terminologi, para ahli bervariasi dalam memberikan definisi tentang

dakwah.

a. Syaikh Ali Mahfuzh mendefinisikan dakwah adalah menyeru kepada manusia

agar berbuat kebaikan dan mencegah kepada perbuatan mungkar sehingga

mendapatkan kebahagian dunia dan akhirat.8

b. Menurut Abu Bakar Zakaria dakwah ialah usaha para alim ulama untuk

menyadarkan khalayak tentang urusan agama dan dunia dengan cara memberi

pengajaran kepada khalayak tersebut sesuai dengan kemampuan mereka.9

c. HSM. Nasarudin Latif mengatakan bahwa dakwah adalah segala usaha yang

bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil manusia untuk beriman dan

menaati Allah sesuai aqidah, syariat, dan akhlak Islamiyah yang dibuktikan

dalam bentuk lisan maupun tulisan.10

7Zulkifli, Ilmu Dakwah, (Makassar, Yayasan Fatiya Makassar, 2007), h.1.

8Malik Idris, Manajemen Dakwah Kontenporer, (Makassar: Fatiya, 2008), h. 5.

9Ibid, h. 9.

10Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Pranada Media, 2004), h. 4.
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Adapun dakwah perspektif Al-Qur’an adalah ajakan untuk mengikuti jalan

Allah yakni ajakan untuk menaati dan mengikuti ajaran agama Nabi Muhammad

SAW.

Allah berfirman dalam Q.S. An-Nahl/16:125.

                   
            

Terjemahnya:

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran
yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya
Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari
jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat
petunjuk.11

Jadi berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dakwah berarti

menyeru, mengajak, memangil umat manusia untuk melaksanakan perintahnya

dan mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari, dan tercipta kehidupan

yang sesuai dengan Al-Qur’an dan hadist. Dengan kegiatan dakwah akan

membawa perubahan sikap terhadap orang yang diseru dari perbuatan yang

melanggar larangan Allah SWT, dan bagi orang yang telah mengetahui akan

semakin kuat keyakinan dan keimanannya kepada Allah sehingga memperoleh

kebahagian dunia dan akhirat.

Selain itu juga, suatu kegiatan yang bisa dikatakan sebagai kegiatan

dakwah bila kegiatan tersebut dilakukan untuk ajaran Islam, dan bukan untuk

mengajak pada perbuatan hukumnya tidak berdasarkan pada ajaran Islam itu.

11Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV. Darus Sunah,

2002), h. 282.
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2. Tujuan Dakwah

H. M. Arifin, menyatakan bahwa tujuan kegiatan dakwah adalah untuk

menumbuhkan pengertian, kesadaran, penghayatan dan pengamalan ajaran agama

yang dibawah oleh aparat dakwah.

Dalam proses penyelenggaraan dakwah, tujuannya adalah  merupakan

salah satu faktor penting dan sentral, karena pada tujuan dilandaskan segenap

tindakan dakwah dan merupakan dasar bagi penentuan sasaran dan strategi atau

kebijaksanaan serta langkah-langkah operasional dakwah.12

Sementara dalam melakukan suatu kegiatan tentunya tidak luput dari

tujuan atau hal yang ingin dicapai karena melakukan kegiatan tersebut. Tujuan

dakwah merupakan nilai yang ingin diperoleh dalam kegiatan dakwah. Tujuan

dakwah tersebut pada hakikatnya adalah sama dengan diutusnya Nabi Muhammad

SAW, dengan kata lain tujuan dakwah sama dengan diturunkanya agama Islam itu

sendiri, sebab dakwah dilaksanakan dengan tujuan menyebarluaskan ajaran agama

Islam dalam kehidupan umat manusia.

Tujuan utama dakwah adalah nilai atau hasil akhir yang ingin dicapai atau

diperoleh keseluruhan tindakan dakwah, yakni terwujudnya kebahagian dan

kesejahteraan hidup didunia dan diakhirat yang diridhoi oleh Allah SWT. Ini

berarti bahwa, tindakan dakwah baik dalam bentuk menyeru dan mengajak umat

manusia agar bersedia menerima dan memeluk Islam. Maupun dalam bentuk amal

ma’ruf dan nahi mungkar, yang tujuanya adalah terwujudnya kebahagian dan

kesejahteraan hidup dunia dan akhirat.

12Ibid, h.. 31.
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Adapun tujuan khusus dakwah:

a. Mengajak umat manusia yang sudah memeluk agama Islam untuk selalu

meningkatkan takwanya kepada Allah SWT.

b. membina mental Agama (Islam) bagi kaum yang masih mualaf.

c. Mengajak umat manusia yang belum beriman agar beriman kepada Allah

(memeluk agama Islam).

d. Mendidik dan mengajar anak-anak agar tidak menyimpang dari fitrahnya13

Tujuan dakwah Islam dengan mengacu pada kitab Al-Qur’an sebagai

dakwah antara lain dirumuskan sebagai berikut:

1. Merupakan upaya mengeluarkan manusia dari kegelapan hidup menuju

cahaya kehidupan yang terang.

2. Menegakan sighah Allah dalam kehidupan makhluk Allah.

3. Memproporsikan tugas ibadah manusia sebagai hamba Allah.

4. Mengestafetkan tugas kenabian dan kerasulan.

5. Menegakan aktualisasi pemeliharaan agama, jiwa, akal, generasi dan

sarana hidup.

6. Perjuangan memenangkan ilham takwah atau ilham fujur dalam kehidupan

individu, keluarga, kelompok dan komunitas manusia.14

Dari uraian tujuan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tujuan

dakwah adalah mengajak manusia kejalan Allah SWT dengan menjalankan segala

13Zulkifli Musthan, op.cit,. h. 29.
14Asep Muhiddin, Dakwah dalam Perspektif Al-Qur’an, (Bandung: CV Pustaka Setia

2002), h. 147.
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perintahnya dan menjauhi segala laranganya amar ma’ruf nahi mungkar

sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur’an.

Allah berfirman dalam Q.S. Ali Imran/3:104.

                        
    

Terjemahnya:
Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada
kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar.
merekalah orang-orang yang beruntung15

Kemudian dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kegiatan dakwah ini

memiliki tujuan yang murni yaitu untuk mencapai kebahagian hidup dunia dan

akhirat. Selain itu juga dakwah bertujuan untuk mempengaruhi cara berfikir

manusia, dan bertindak sesuai perintahnya, dan tidak menyesatkan umat manusia.

3. Media Dakwah

a. Media

Kata media berasal dari bahasa latin yaitu median yang berarti alat atau

perantara, media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan

pesan dari komunikator kepada khalayak. Hafid Cangara menyatakan bahwa

media dakwah adalah alat objek yang menjadi saluran yang menghubungkan,

media dakwah memiliki peranan atau kedudukan sebagai penunjang dalam tujuan

dakwah, metode dakwah, objek dakwah, subjek dan lain sebagainya16

15Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV Darus Sunah ,
2002), h. 63.

16Asep Muhiddin, ibid, h. 225.
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Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa media merupakan

alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan dakwah, dan dalam

pengunaanya dapat mempermudah penyampain dakwah yang dilaksanakan.

b. Bentuk Media Dakwah

Ada beberapa bentuk media yang digunakan dalam menyampaikan

dakwah, sebagai berikut:

1. Lisan, yakni penyampaian dakwah yang diucapkan dengan lidah, misalnya

khutbah, ceramah, pidato, kuliah, diskusi, seminar, penataran, loka karya,

musyawarah, nasehat, menyiar radio, tabliq, penerapan agama.

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

bentuk surat, pamflet, majalah, iklan yang dikirim kepada orang-orang

tertentu, atau dipajang ditempat tempat tertentu seperti mading kampus

dan sebagainya.

3. Lukisan, yakni media dakwah dengan mengunakan perantara seni lukis

baik berupa lukisan, gambar, peta filstrip yang dapat diproyeksikan, foto,

grafik, diagram, statistik, cerita bergambar dan lain sebagainya.

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

indra penglihatan dan pendengaran, misalnya televisi dan radio.

5. Akhlak, yakni suatu cara penyampaian langsung dengan  mempergunakan

atau memperlihatkan perbuatan dan tingkah laku.

6. Organisasi, yakni suatu bentuk penyampaian dakwah sosial maupun

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

Islam, dan dijadikan sebagai hari libur oleh pemerintah. Misalnya hari

Raya Idhul Fitri, Idhul Adha,1 Muharram. Terdapat juga media dakwah

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

8. Lembaga pendidikan formal, yakni lembaga pendidikan yang dikelola oleh

pemerintah dan masyarakat yang didalamnya memuat kurikulum agama

selain kurikulum umum lainya.

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

anak, serta kesatuan sosial dari beberapa keluarga yang memiliki

hubungan darah.17

Jadi media dakwah yang akan digunakan dalam menyampaikan dakwah

disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masyarakat agar mudah dipahami,

dimengerti, dan diamalkan. Dan orang yang tidak mampu berbicara didepan

umum atau dimimbar orang tersebut dapat melakukan dakwahnya dengan menulis

pesan-pesan melalui buku, artikel, facebook, blogger, koran dan media lainya.

4. Materi Dakwah

Materi dakwah adalah pesan-pesan atau segala sesuatu yang harus

disampaikan oleh objek dakwah, yaitu keseluruhan ajaran Islam yang ada didalam

Al-Qur’an dan sunnah Rasul-Nya yang pada pokoknya mengandung tiga prinsip

yaitu:

1. Aqidah yang menyangkut sistem keimanan dan kepercayaan terhadap

Allah SWT yang menjadi landasan yang fundamental dalam keseluruhan

17Zulkifli Musthan, op.cit,. h. 225.
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aktifitas seorang muslim, baik yang menyangkut sikap mental maupun

sikap pelakunya dan sifat-sifat pelakunya.

2. Syari’at yaitu serangkaian ajakan yang menyangkut aktifitas seorang

muslim dalam semua aspek kehidupan, mana yang boleh dilakukan dan

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

3. Akhlak yaitu cara bersilahturahmi baik secara vertikal dengan Allah SWT

maupun secara secara horizontal dengan sesama manusia dan seluruh

makluk Allah SWT.18

Berdasarkan uraian di atas menunjukan bahwa materi dakwah merupakan

ajaran Islam yang berbentuk aqidah, syari’at, dan akhlak. Dan ajaran ini terdapat

dalam Al-Qur’an yang merupakan firman Allah yang disampaikan-Nya kepada

Muhammad SAW.

C. Konsep Tradisi

1. Pengertian Tradisi (kebiasaan)

Tradisi (Bahasa Latin : traditio, “diteruskan”) atau kebiasaan, dalam

pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama

dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari

suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama19. Dan dalam aspek

sosial religi yang harus dipenuhi oleh manusia dalam kehidupannya yang

sekaligus secara spontanitas akan melahirkan kebudayaan atau tradisi.

18M. Hanafi Anshari, Pemahaman dan Pengamalan Dakwah,(Surabaya, Al- Iklas,1993),
h.146.

19http://www.ubb.ac.id/Menulengkap.php?Judul=Tradisi%20Adat%20dan%20Budaya%
20Sedekah%20Kampung%20Barat%20%20Indonesia&Nomorurut_artikel=333/2017/03/02/15:22
.
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Tradisi adalah suatu gagasan yang diberi makna khusus dari masa lalu

yang masih dilestari sampai saat ini. namun demikian tradisi yang terjadi secara

berulang-ulang bukan dilakukan secara kebetulan ataupun sengaja20

Definisi lain menjelaskan bahwa kebiasaan atau tradisi adalah suatu yang

sudah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan sebuah kelompok

masyarakat, untuk melestarikan pada generasi berikutnya. Kebiasaan ini

merupakan norma yang keberadaanya dalam masyarakat diterima sebagai aturan

yang mengikat walaupun tidak ditetapkan oleh pemerintah, dan tingkah laku yang

dilakukan dimasyarakat dengan cara berulang-ulang yang dianggap sebagai aturan

hidup. Dan upaya manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya tentu

dengan mengandalkan kemampuan manusia sendiri untuk menjadikan alam

sebagai obyek yang dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Jadi dapat dikatakan bahwa kebudayaan tersebut lahir sesungguhnya

diakibatkan oleh keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam

bentuk tingkah laku, pola hidup, perekonomian, pertanian, sistem kekerabatan,

stratifikasi sosial, religi, mitos dan sebagainya. Kesemua aspek tersebut yang

kemudian harus dipenuhi oleh manusia dalam kehidupannya yang sekaligus

secara spontanitas akan melahirkan kebudayaan atau tradisi.

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

20Piotr sztomka, Sosiologi Perubahan Sosial, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007),
h.30.
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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. Lebih khusus tradisi yang dapat melahirkan kebudayaan

masyarakat dapat diketahui dari wujud tradisi itu sendiri. 21

Tradisi atau adat istiadat suatu bangsa itu mulanya timbul dari kepercayaan

agama, yaitu sebelum datangnya Islam. Agama Islam setelah dibentuk suatu bangsa

kemudian baru melahirkan adat pula. Adat yang dipengaruhi oleh agama Islam

merupakan perpaduan dari ajaran kepercayaan agama Hindu Budha. Contoh dari

perpaduan itu adalah adanya pengaruh dari kebudayaan Hindu Budha, animisme, dan

dinamisme.22

Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan itu mempunyai paling sedikit tiga

wujud, yaitu:

1. Wujud Kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasan-gagasan,

nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya.

2. Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas kelakuan berpola dari

manusia dalam masyarakat

21C.A. van Peursen, Strategi Kebudayaan, (Yogyakarta: Kanisisus, 1988), h. 11.
22
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3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.23

Masyarakat merupakan sekelompok orang yang memiliki kesamaan

budaya, wilayah identitas, dan berinteraksi dalam suatu hubungan sosial yang

terstruktur. Masyarakat mewariskan masa lalunya melalui:

1. Tradisi dan adat istiadat (nilai, norma yang mengatur perilaku dan

hubungan antar individu dalam kelompok).

2. 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 masa lalu tetapi mengalami berbagai perubahan

sesuai perkembangan zaman. Masa lalu sebagai dasar untuk terus

dikembangkan dan diperbaharui.

3. 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.

4. Peranan orang yang dituakan (pemimpin kelompok yang memiliki

kemampuan lebih dalam menaklukkan alam) dalam masyarakat Contoh:

Adanya keyakinan bahwa roh-roh harus dijaga, disembah, dan diberikan

apa yang disukainya dalam bentuk sesaji. Pemimpin kelompok

menyampaikan secara lisan sebuah ajaran yang harus ditaati oleh anggota

kelompoknya.

23Mattulada, Kebudayaan Kemanusiaan dan Lingkungan Hidup, (Hasanuddin University
Press, 1997), h. 1
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5. Membuat suatu peringgatan kepada semua anggota kelompok masyarakat

berupa lukisan serta perkakas sebagai alat bantu hidup serta bangunan tugu

atau makam. Semuanya itu dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya

hanya dengan melihatnya. Contoh: Benda-benda (kapak lonjong) dan

berbagai peninggalan manusia purba dapat menggambarkan keadaan

zaman masyarakat penggunanya.

6. Kepercayaan terhadap roh-roh serta arwah nenek moyang dapat termasuk

sejarah lisan sebab meninggalkan bukti sejarah berupa benda-benda dan

bangunan yang mereka buat.24

Menurut arti yang lebih lengkap bahwa tradisi mencakup kelangsungan

masa lalu dimasa kini ketimbang sekedar menunjukan fakta bahwa masa kini

berasal dari merupakan dibuang atau dilupakan. Maka di sini tradisi hanya berarti

warisan, apa yang benar-benar tersisa dari masa lalu. Hal ini senada dengan apa

yang dikatakan Shils. keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari

masa lalu namun benar-benar masih ada kini, belum dihancurkan, dirusak,

“Tradisi berarti segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu ke

masa kini.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tradisi merupakan

kebiasaan-kebiasaan yang berasal dari nenek moyang yang kemudian turun-

temurun sampai saat ini yang berhubungan sesuatu yang suci (sakral).

24 Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, (Jakarta: Pernada Media Grup, 2007), h.
70.
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2. Syarat-syarat Tradisi

Adapun syarat-syarat timbulnya tradisi (kebiasaan) adalah sebagai berikut:

1) Syarat material, adanya perbuatan tingkah laku, yang dilakukan

berulang-ulang dalam masyarakat tertentu.

2) Syarat intelektual, adanya keyakinan hukum dari masyarakat yang

bersangkutan, dan adanya akibat hukum bila hukum itu dilanggar.25

Menurut arti yang lengkap bahwa tradisi mencakup kelangsungan masa

lalu dimasa kini. Maka tradisi hanya berarti warisan apa yang benar-benar tersisa

dari masa lalu, tradisi berarti segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari

masa lalu ke masa kini.26

3. Fungsi Tradisi

Menurut Shils “Manusia tak mampu hidup tanpa tradisi meski mereka

sering merasa tak puas terhadap tradisi mereka”.27Maka Shils Menegaskan, suatu

tradisi itu memiliki fungsi bagi masyarakat antara lain:

1) Dalam bahasa klise dinyatakan, tradisi adalah kebijakan turun-temurun.

Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan norma dan nilai yang kita anut

kini serta di dalam benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi pun

menyediakan fragmen warisan historis yang kita pandang bermanfaat.

Tradisi seperti onggokan gagasan dan material yang dapat digunakan

orang dalam tindakan kini dan untuk membangun masa depan.

25Rijkschroeff, Sosiologi Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2011).
26Piotr Sztopka, op., cit, h.70.
27Ibid, h.74
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2) Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata dan

aturan yang sudah ada. Semuanya ini memerlukan pembenaran agar dapat

mengikat anggotanya. Salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi.

Biasa dikatakan: “selalu seperti itu” atau orang selalu mempunyai

keyakinan demikian” meski dengan resiko yang berat yakni bahwa

tindakan tertentu hanya akan dilakukan karena orang lain melakukan hal

yang sama di masa lalu atau keyakinan tertentu diterima semata-mata

karena mereka telah menerima sebelumnya.

3) Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat

loyalitas terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi daerah, kota

dan komunitas lokal sama perananya yakni mengikat warga atau

anggotanya dalam bidang tertentu.

4) Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, kekecewaan dan

ketidakpuasan kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu

yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila

masyarakat berada dalam krisis28

D. Konsep Mompindai Sincu

1. Pengertian Mompindai Sincu

Mompindai Sincu artinya menginjakan kaki disebuah kapak (pali) di

dalam wadah yang disebut Sincu. Jadi Mompindai Sincu adalah penerimaan

sumpah adat yang biasa disebut masyarakat suku mornene Tanduale. Sumpah

28Ibid, h.75-76.
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adat ini hukumnya wajib dilaksanakan dalam adat perkawinan masyarakat suku

Mornene. Menurut adat, upacara ini mempunyai makna yaitu:

1. Peralihan bagi kedua insan (calon suami dan istri) dari masa bujang ke

masa berumah tangga.

2. Pembebasan dari semua prilaku terlarang (haram) menurut syariat Islam

menjadi boleh dilakukan (halal)

3. Ikatan kekeluargaan bahwa yang semula tidak ada hubungan

(kekeluargaan) menjadi satu keluarga yang terikat dalam tali perkawinan

menurut syariat, dan aturan-aturan serta norma kehidupan berkeluarga.

4. Permohonan do’a agar keduanya selamat, sejahtera lahir batin dalam

menjalani kehidupan berumah tangga kelak.

5. Sebagai pemantapan lahir dan batin bagi kedua mempelai, dimana kedua

mempelai adalah dua insan yang berlainan jenis dari segala sisi namun

sama dalam titik hidup dan kehidupan.29

Adapun teori yang berkaitan dengan tradisi Mompindai Sincu ini Materi

dakwah adalah pesan-pesan atau segala sesuatu yang harus disampaikan oleh

objek dakwah, yaitu keseluruhan ajaran Islam yang ada didalam Al-Qur’an dan

sunnah Rasul-Nya yang pada pokoknya mengandung tiga prinsip yaitu:

1. Aqidah yang menyangkut sistem keimanan dan kepercayaan terhadap

Allah SWT yang menjadi landasan yang fundamental dalam keseluruhan

aktifitas seorang muslim, baik yang menyangkut sikap mental maupun

sikap pelakunya dan sifat-sifat pelakunya.
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2. Syari’at yaitu serangkaian ajakan yang menyangkut aktifitas seorang

muslim dalam semua aspek kehidupan, mana yang boleh dilakukan dan

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

3. Akhlak yaitu cara bersilahturahmi baik secara vertikal dengan Allah SWT

maupun secara secara horizontal dengan sesama manusia dan seluruh

makluk Allah SWT.30

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keterkaitan teori dan

tradisi Mompindai Sincu ini adalah dalam tradisi ini terdapat dakwah yang

mengajarkan kepada yang akan melaksanakan pernikahan agar saling menasehati

tentang aqidah yang didalamnya menyangkut tentang keimanan seseorang dalam

menjalani bahtera rumah tangga, tentang syariat yang membahas tentang ajakan

untuk berbuat kebaiakan antar sesama, dapat membedakan antara yang halal dan

haram, dan dalam tradisi ini membahas tentang akhlak yaitu memelihara

silaturahmi baik bentuk vertikal dan horisontal. Dan dalam tradisi Mompindai

Sincu ini mengajarkan untuk saling menasehati tentang kebaiakan dalam

kehidupan bermasyarakat, kelompok dan bagaimana hubungan dengan Allah.

2. Tahapan-tahapan Mompindai Sincu

1. Melongka, yang berarti mengundang calon pengantin wanita bersama

rombongan keluarga menuju ke rumah laki-laki (calon suami).

2. Metiwawa artinya mengantar calon pengantin wanita kepada pihak

calon suami yang diringi tarian momaanii.

30M. Hanafi Anshari, Pemahaman dan Pengamalan Dakwah,(Surabaya, Al- Iklas,1993),
h.146.
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3. Melawa artinya penyambutan calon pengantin wanita bersama

rombongan yang dan beristrahat dirumah persinggahan yang disebut

patande

4. Penjemputan pengantin wanita untuk melaksanakan upacara inti yaitu

Mompindai Sincu.31

E. Nilai Dakwah dalam Tradisi

Sebagaimana sejarah bangsa Indonesia, pendekatan kultural merupakan

pendekatan yang banyak dipakai oleh para ulama dalam menyebarkan Islam.

misalnya yang dilakukan oleh walisongo yang telah menyebarkan Islam pada

masyrakat jawa dengan melakukan pendekatan kultural dengan cara akulturasi

kebudayaan yang satu itu didominasi Hindu Budha sehingga dakwah Islam

diterima oleh masyarakat saat itu.

Islam merupakan ajaran yang tidak hanya mengajarkan tentang ibadah

tetapi juga bermuamalah, dalam segala hal Islam mengaturnya dan kehidupan

sosial sesama manusia. Seperti yang telah dijelaskan Dalam Al-Qur’an dan

sunnah tuntunan agar menikah (kawin).

Allah berfirman dalam Q.S. Azd-Dzariyat/51:49.

           
Terjemahnya:

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu
mengingat kebesaran Allah.32

31Deskripsi Singkat Sistem Adat Perkawinan Mornene, h,11-12

32Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta:CV. Darus Sunah,

2002), h.522.
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Pandangan tersebut menyatakan bahwa unsur-unsur yang terkandung

dalam tradisi, salah satunya adalah sistem religi. Nilai-nilai yang terkandung

dalam tradisi diantaranya nilai sosial dan moral. Dan dalam Islam membagi tradisi

menjadi tiga macam yaitu: Tradisi yang bertentangan dengan Islam, Tradisi yang

sebagian bertentangan dengan Islam, Tradisi yang tidak bertentangan dengan

Islam contohnya tradisi Mompindai Sincu.

Apabila hal itu dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain itu

merupakan dakwah dan dalam Al-Qur’an dan As-sunnah menjelaskan tentang

nasehat-menasehat dalam kebaikan dan nasehat-menasehati dalam kesabaran. Dan

dalam tradisi mompindai sincu berisi nasehat permohonan kepada Yang Maha

Kuasa semoga perjalanan kehidupan keluarga calon mempelai senantiasa

diberikan umur yang panjang, kesehatan, kesabaran menjalani bahtera rumah

tangga, diberikan keturunan yang sholeh dan shaleha dan mendapat ridho dan

perlindungan oleh Allah SWT. ini merupakan salah satu nilai-nilai dakwah yang

terkandung dalam tradisi Mompindai Sincu.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang tradisi atau adat perkawinan suku Mornene  pernah

dilakukan sebelumnya oleh:

1. Penelitian yang berjudul tentang Makna Simbolik Benda-benda Dalam

Adat Perkawinan Suku Moronene Studi di Kelurahan Rahampuu

Kecamatan Kabaena Kabupaten Bombana yang dilakukan oleh Rinto

Hacker, yang menunjukan bahwa masyarakat Suku Moronene yang berada

di Kelurahan Rahampuu Kecamatan Kabaena Kabupaten Bombana.
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Benda-benda yang digunakan dalam adat perkawinan suku Mornene

mempunyai nilai-nilai yang bermakna akan tetapi masyarakat yang kurang

memahami makna simbolik benda-benda tersebut dan mengakibatkan

pergeseran33

Penelitian di atas mengfokuskan pergeseran nilai-nilai simbolik dalam

upacara adat perkawinan suku Mornene pada masyarakat. Berbeda dengan

penelitian penulis tentang nilai-nilai dakwah dalam tradisi Mompindai Sincu pada

suku Mornene di Desa Lakomea Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana.

2. Penelitian yang berjudul tentang Makna Simbol Adat Kawia Etnis

Mornene Kabaena di Desa Tirongkotua Kecamatan Kabaena Kabupaten

Bombana yang dilakukan oleh Herni Adriani, yang menunjukan bahwa

prosesi adat kawia pada masyarakat di Desa Tirongkotua Kecamatan

Kabaena Kabupaten Bombana mempunyai fungsi yang sakral bagi

masyarakat dan makna simbol-simbol yang terkandung dalam adat

tersebut.34

Penelitian di atas menfokuskan makna simbol-simbol dan proses

pelaksanaan adat Kawia dalam perkawinan suku Mornene. Berbeda dengan

penelitian penulis yang mengfokuskan tentang nilai-nilai dakwah dalam tradisi

suku Mornene Mompindai Sincu pada proses perkawinan di Desa Lakomea

33http://Rintohacker.blogspot.co.id/2012/06/Skripsi-Makna-Simbol-Dalam-Adat

Perkawinan Suku Mornene. (diakses 02 Maret 2017.)

34Herni Adriani, “Makna Simbol Adat Kawia Etnis Moronene Kabaena” (Universitas

Halu Oleo: artikel 2016).
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Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana. Dan persamaan penelitian diatas

dengan penelitian penulis ialah sama-sama meneliti tentang adat atau tradisi

perkawinan suku Mornene.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitan ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini sering juga

disebut dengan penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi

yang alamiah (natural setting).1

Dalam penelitian ini peneliti mencari data faktual dan akurat secara

sistematis suatu aktivitas kemudian dideskripsikan secara kualitatif, yaitu

mengambarkan objek penelitian dalam lingkungan hidup sesuai hasil pengamatan

dan pengkajian yang dimunculkan bukan hanya hasil modifikasi tetapi dapat

menambah khasanah keilmuan.2

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama empat bulan  mulai April sampai Juli

tahun 2017. Penelitian ini dilakukan di Desa Lakomea Kecamatan Rarowatu

Kabupaten Bombana.

C. Sumber Data

Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi tertentu, melakukan

observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi

sosial tersebut. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri data

primer dan skunder. Adapun yang dimaksud data primer adalah data yang

diperoleh dari sumber pertama.3 Dalam hal ini melalui informan utama (kunci)

1Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009),
h.8.

2Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta:Rake Sarasin, 2000),
h.15.

3Sugiarto, et all, Teknik Sampling, (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 2001), h.16.
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