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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Nilai- Nilai Pendidikan Islam

1.) Konsep Nilai

Suliasih dan Efendi mengemukakan bahwa “Nilai adalah suatu yang berharga,

bermutu, menunjukan kualitas dan berguna bagi manusia, suatu itu bernilai berarti

sesuatu itu barharga atau berguna bagi kehidupan manusia.1

Selanjutnya, Bambang Daroeso dalam Suliasih dan Efendi menjelaskan ada

beberapa sifat-sifat nilai sebagai berikut:

a. Nilai itu suatu realitas abstrak dan ada dalam kehidupan manusia. Nilai yang

bersifat abstrak adalah sesuatu yang tidak dapat di indera.

b. Nilai memiliki sifat normative artinya nilai mengandung beberapa cita-cita dan

suatu keharusan sehingga nilai memiliki sifat ideal (das sollen).

c. Nilai berfungsi sebagai daya dorong/motivator dan manusia adalah pendukung

nilai.2

Lebih lanjut Bambang Doraeso menjelaskan bahwa dalam filsafat, nilai

dibedakan dalam tiga macam yaitu3:

a) Nilai Logika, adalah nilai benar salah.

b) Nilai Estetika, adalah nilai indah tidak indah.

1 Priyati E.Suliasih dan Ridwan Efendi, Sekolah Elektronik PKN Kelas III SMA, Pusat
perbukuan Depertamen pendidikan Nasional. 2008, h,28

2Ibid., h 29
3Ibid., h 29
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c) Nilai Etika/Moral, adalah baik buruk.

Sedangkan menurut Notonegora dalam Suliasih dan Efendi menyebutkan

adanya tiga macam nilai, sebagai berikut:

a. Nilai material yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia

atau kebutuhan ragawi manusia.

b. Nilai vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat

mengadakan kegiatan atau aktifitas.

c. Nilai kerohanian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia.4

2.) Macam-Macam Nilai Pendidikan Islam

Agar penelitian nilai semakin jelas, maka penulis akan memaparkan tentang

macam-macam nilai, karena dalam penerapan pendidikan perlu adanya etika yang

dikembangkan atas dasar nilai-nilai ilahiyah. Ada beberapa macam nilai, hasil

deduksi dari Al-Qur’an yang dapat dikembangkan dalam penerapan pendidikan Islam

antara lain:

a. Nilai ibadah, yaitu ilmu pendidikan Islam hendaknya dikembangkan,

pengembangan serta penerapannya merupakan ibadah, hal ini dapat diterapkan

dengan cara berbuat baik kepada semua pihak pada setiap generasi.

b. Nilai masa depan, yaitu ilmu pendidikan Islam hendaknya ditujukan untuk

mengantisipasi masa depan yang lebih baik, karena mendidik berarti menyiapkan

generasi yang akan hidup dan menghadapi tantangan-tangan masa depan yang jauh

berbeda dengan periode sebelumnya.

4Ibid., h 29
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c. Nilai kerahmatan, yakni ilmu pendidikan Islam hendaknya ditunjukan bagi

kepentingan dan kemashlahatan umat manusia dan alam semesta.

d. Nilai amanah, yakni ilmu pendidikan Islam adalah amanah Allah bagi

pemangkunya, sehingga pengembangan dan penerapannya dilakukan dengan niat,

cara dan tujuan sebagaimana yang dikehendaki-Nya.

e. Nilai dakwah, yakni pengembangan dan penerapan ilmu pendidikan Islam

merupakan wujud dialog dakwah menyampaikan kebenaran Islam.

f. Nilai tabsyir, yakni pemangku ilmu pendidikan Islam senantiasa memberikan

harapan baik kepada umat manusia tentang masa depan mereka, termasuk menjaga

keseimbangan atau kelestarian alam.5

3.) Pendidikan Islam.

Pendidikan Islam adalah usaha yang dilakukan untuk mengembangkan

seluruh potensi manusia baik lahir maupun batin agar terbentuknya pribadi Muslim

seutuhnya. Manusia adalah makhluk yang memerlukan bantuan dan pertolongan

orang lain, dia tidak bisa hidup sendiri tanpa pertolongan. Pertolongan sejak awal

kepadanya adalah bagian dari pendidikan. Ketika orang tuanya pertama kali memberi

pertolongan kepadanya, maka itulah awal pendidikan baginya setelah dia lahir.6

Pertolongan yang diberikan kepadanya ada dalam dua bentuk pertolongan

yaitu: perawatan fisik, kedua pertolongan dalam pembentukan rohani. Pertolongan

5Muhaimin, Pendidikan Islam: Mengurangi Benang Kusut Dunia Pendidikan (Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2006) h., 35-36

6Haidar Putra Daulay,. Pendidikan Islam Dalam Prespektif Filsafat. Perpustakaan Nasionl:
Katalog Dalam Terbitan. Cetakan ke-1, Agustus 2014, h..11
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dalam bentuk fisik adalah memberikan makanan yang bergizi, merawat fisiknya

dengan sebaik-baiknya, memeriksa kesehatan dan merawatnya, menyediakan tempat

tinggal yang layak, pakaian yang pantas untuk dipakainya, dan selanjutnya

memberikan pendidikan jiwanya.

Ditinjau dari segi rohani manusia, maka yang terpenting ialah pendidikan

terhadap seluruh potensi rohani manusia yang telah diberikan Allah kepadanya. Ada

empat potensi rohani manusia: akal, kalbu, nafs, dan roh. Keempat potensi ini perlu

dididik agar menjadi Muslim dalam arti yang sesungguhnya.

Tugas dari pendidikanlah untuk memberdayakan potensi yang ada itu

semuanya. Akal manusia diarahkan untuk memperoleh tingkat kecerdasan

semaksimal mungkin, mengisinya dengan bermacam ilmu pengetahuan dan

keterampilan, sehingga manusia yang pada awal kelahirannya tidak mengetahui apa-

apa menjadi mengetahui:

ھَاتُِكْم َال تَْعلَُموَن  ُ أَْخَرَجُكْم ِمْن بُطُوِن أُمَّ ْمَع َواْألَْبَصاَر َوهللاَّ َشْیئًا َوَجَعَل لَُكُم السَّ

َواْألَْفئَِدةَ لََعلَُّكْم تَْشُكُرونَ 
Artinya: “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan

tidak mengetahui sesuatupun dan Allah member kamu pendengaran,

penglihatan, dan hati.”(QS. An-Nahl: 78).

Kalbu, manusia dididik supaya melahirkan watak dan sifat-sifat terpuji,

mengisi hati dengan segala akhlak mahmudahdan menjauhi akhlak mazmumah.

Membuat hidup manusia lebih bermakna dan berarti serta dapat melahirkan

kecerdasan emosional yang tinggi.
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Nafs, manusia perlu dididik agar dia dapat mengendalikan tarikan hawa nafsu

yang negatif yang merusak kehidupan manusia. Nafsyang telah melenceng dari relnya

harus dikembalikan dan dikendalikan sehingga tetap berjalan di jalan yang lurus.

Adapun roh manusia perlu dididik agar tetap bersih sebagaimana pada waktu roh itu

ditiupkan yang pertama kali kepada manusia. Roh yang asalnya suci bersih dapat

terkotori oleh daya tarik hawa nafsu manusia.

Di dalam aplikasinya pendidikan Islam itu haruslah dapat mewujudkan

hubungan seseorang yang harmonis dengan Allah, manusia, dan alam semesta. Ketika

hubungan itu dapat dilaksanakan, maka ia pun telah memainkan peranannya yang

sesungguhnya sebagai khalifah Allah di Bumi.

Untuk memperkaya pemahaman tentang pendidikan Islam, dikemukakan

beberapa pendapat:

1.) Omar Muhammad al-Toumy al-Syaibani: pendidikan Islam adalah usaha

mengubah tingkah laku individu dalam kehidupan pribadinya atau kehidupan

kemasyarakatannya dan kehidupan dalam alam sekitarnya melalui proses

pendidikan.

2.)  Muhammad Fadhil Jamali: pendidikan Islam adalah proses yang mengarahkan

manusia kepada kehidupan yang baik dan yang mengangkat derajat

kemanusiannya, sesuai kemampuan dasar (fitrah) dan kemampuan ajarannya

(pengaruh luar).7

7Ibid., h.,12-13
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3.) Ghazali mengemukakan bahwa “ Pendidikan agama Islam adalah usaha sadar dan

terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, dan

menghayati, hingga mengamalkan atau mengimani, bertakwa dan berakhlak

mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber-sumber utamanya

yakni kitab suci Al-Qur’an dan Al-Hadits melalui kegiatan bimbingan,

pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman“.8

Lebih lanjut Ghazali menjelaskan “bahwa dengan pendidikan agama Islam

nantinya mereka akan menjadi manusia yang paripurna, memiliki kecerdasan spiritual

disamping kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan sosial yang

pada akhirnya berguna bagi dirinya dan bagi bangsanya”.9

Menurut Summary membicarakan pendidikan pada umumnya dan pendidikan

Islam pada khususnya, tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan sumber daya manusia.

Hal ini terjadi karena pendidikan sebagai proses untuk mengangkat harkat dan

martabat manusia agar mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas

tinggi.10

Dalam mewujudkan hal tersebut maka setidaknya ada kesadaran diri atas

segala bentuk perkembangan yang ada dalam dirinya. Dari kesadaran yang sehat

itulah yang akhirnya dapat membawa kesadaran pada secara menyeluruh. Manusia

beradab itu dapat diakui karena keberanian dalam berproses untuk perkembangan

8 Nurseha Ghazali. Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, Perpustakaan Nasional
(Katalog Dala Terbitan) Nasional. Cet.I Desember 2005, Kendari, Istana Profesional, h.92-93

9Ibid., h., 93-94
10Summary. Konsep- Konsep Pendidikan Agama Islam dan Prespektif Surah Al-Alaq Ayat 1-8
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dirinya serta dapat bermanfaat terhadap orang lain sebagai bukti nilai-nilai

pendidikan itu dapat ditransformasikan untuk menuju peradaban yang lebih tinggi.

Dari uraian tersebut, sesuai dalam konsep pendidikan Islam yang terdapat

dalam surah Al-Alaq Ayat 1-8, bahwa setiap manusia wajib mencari ilmu dan

pengetahuan yang belum mereka ketahui dan mengajarkannya melalui “Kalam” yaitu

proses baca tulis segala sesuatu yang ada dimuka bumi baik berupa teori maupun

membaca dan menulis setiap gejala yang ada dihadapan.

4.) Tujuan Pendidikan Islam

Pendidikan Islam bertujuan membentuk pribadi Muslim seutuhnya,

mengembangkan seluruh potensi manusia baik jasmaniyah maupun ruhaniyah,

menumbuhkan hubungan yang harmonis setiap pribadi manusia dengan Allah,

manusia, dan alam semesta.

Pendidikan Islam bertolak dari pandangan Islam tentang manusia. Al-Qur’an

menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai dua fungsi yang

sekaligus mencakup dua tugas pokok pula. Fungsi pertama: manusia sebagai khalifah

Allah di Bumi; maka ini mengandung arti bahwa manusia diberi amanah untuk

memelihara, merawat, memanfaatkan, serta melestarikan alam raya. Fungsi kedua:

manusia adalah makhluk Allah yang diberi tugas untuk menyembah dan mengabdi

kepada-Nya. Selain itu, manusia adalah makhluk yang memiliki potensi lahir dan

batin. Potensi lahir adalah unsur fisik yang dimiliki oleh manusia. Adapum potensi
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batin adalah unsure batin yang dimiliki manusia yang dapat dikembangkan kearah

kesempurnaan.11

Berdasarkan konsep Islam tentang manusia itulah yang diaplikasikan ke

dalam konsep pendidikan Islam, yang dalam kaitan ini sesungguhnya pendidikan

Islam itu adalah pendidikan yang berkeseimbangan. Prinsip keseimbangan

pendidikan Islam tersebut menjadi cirri khas pendidikan Islam. Keseimbangan antara

jasmani-rohani, individu-masyarakat, dunia-akhirat, dan intelektual-emosional.

Dasar pendidikan Islam adalah Al-Qur’an dan Sunnah Nabi. Di atas kedua

pilar inilah dibangun konsep dasar pendidikan Islam. Titik tolaknya dimulai dari

konsep manusia menurut Islam. Manusia yang bagaimana yang dicita-citakan oleh

Islam. Hal ini harus tergambar dalam tujuan. Kemudian baru muncul upaya apa yang

dilakukan dalam rangka mencapai konsep tersebut. Dari situ lahirlah materi apa yang

akan diberikan untuk mencapai tujuan yang dikemas dalam kurikulum dan silabus.

Setelah itu, bagaimana menyampaikan materi tersebut, maka muncullah metode

pembelajaran. Supaya metode itu efektif dan efisien, diperlukan pula sarana dan

fasilitas. Selanjutnya untuk mengukur apakah yang disampaikan itu telah dapat

dipahami peserta didik atau sejauh mana daya serapnya terhadap materi yang

diberikan, maka diperlukan evaluasi.

Tujuan pendidikan diharapkan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada dalam

Al-Qur’an dan hadis. Peranan tujuan sangat penting sebab menentukan arah proses

belajar mengajar. Tujuan pendidikan Islam dirumuskan dari nilai-nilai filosofis yang

11Haidar Putra Daulay. Op.Cit. h., 15
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kerangka dasarnya termuat dari filsafat pendidikan Islam. Seperti halnya dasar

pendidikannya maka tujuan pendidikan Islam juga identik dengan tujuan Islam itu

sendiri. Mohammad Athiya El-Abrasyi 12 seorang ulama muslim, membagi tujuan

pendidikan Islam menjadi lima, yaitu:

1.) Untuk membantu pembentukan akhlak yang mulia.

2.) Sebagai persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat.

3.) Menumbuhkan roh ilmiah (scientific spirit) atas segala hal, serta memungkinkan

pelajar untuk mengkaji berbagai ilmu.

4.) Menyiapkan pelajar dari segi professional.

5.)  Persiapan untuk mencari rezeki.

5.) Aspek-Aspek Pendidikan Islam

Dipandang dari sudut potensi manusia yang terdiri dari dua jenis, yakni

potensi lahir dan potensi batin, maka dapat dilihat ada beberapa aspek yang perlu

dikembangkan. Pertama, aspek pendidikan fisik manusia. Kedua, aspek pendidikan

rohani manusia yang meliputi aspek pikiran dan perasaan manusia. Adapun manusia

ditinjau dari segi fungsinya sebagai khalifah, maka aspek yang perlu dikembangkan

yaitu aspek pemahaman, penguasaan, dan tanggung jawab terhadap kelestarian alam

raya. Berkenaan dengan itu, maka perlu dikembangkan aspek pendidikan ilmu

pengetahuan dan aspek pendidikan moral serta aspek keterampilan pengelolaan alam

12Ibid..h.,16
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raya. Ditinjau dari segi fungsi manusia sebagai hamba (‘abd), maka aspek yang

penting untuk dididik yaitu aspek pendidikan ketuhanan.13

Berdasarkan alur pikir yang dibangun di atas, maka beberapa aspek

pendidikan yang perlu ditanamkan kepada manusia itu menurut konsep pendidikan

Islam yaitu:

1.) Aspek pendidikan ketuhanan dan akhlak.

2.) Aspek pendidikan akhlak dan ilmu pengetahuan.

3.) Aspek pendidikan fisik.

4.) Aspek pendidikan kejiwaan.

5.) Aspek pendidikan keindahan (seni).

6.) Aspek pendidikan keterampilan.

7.) Aspek sosial.

Aspek pendidikan ketuhanan adalah penanaman jiwa beragama yang kokoh,

meliputi akidah Islam dalam arti yang sesungguhnya dan mampu melaksanakan

perintah dan menjauhi larangan-Nya. Pendidikan moral (akhlak) mewujudkan sifat

dan tingkah laku terpuji serta menjauhi tingkah laku tercela. Pendidikan akal, ilmu

pengetahuan dan keterampilan, berkaitan dengan pencerdasan akal, membekali

peserta didik dengan berbagai ilmu pengetahuan baik perennial knowledge maupun

acquired knowledge. Adapun pendidikan keterampilan ialah membentukan

kecakapan khususus bagi peserta didik. Pendidikan fisik, berkaitan dengan organ

jasmaniah, mengembangkan dan memeliharanya sebagai amanah yang diberikan

13Ibid..h.,17
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Allah SWT, supaya manusia hidup dalam keadaan sehat untuk dapat digunakan

sebagai sarana untuk mengabdi kepada Allah SWT. Aspek pendidikan kejiwaan

intinya adalah agar setiap peserta didik memiliki jiwa yang sehat terhindar dari segala

jenis penyakit kejiwaan. Berkenaan dengan itu, agar seseorang dapat menyesuaikan

diri dengan dirinya sendiri, orang lain, dan lingkungan, sehingga melahirkan

ketentraman jiwa.

Aspek pendidikan sosial berkenaan dengan bagaimana membangun hubungan

antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat, masyarakat dengan

individu, serta masyarakat dengan masyarakat sehingga tumbuh masyarakat yang

saling menyayangi dan menghormati.14

6.)Batasan-Batasan Pendidikan Islam

Pada dasarnya batasan-batasan pendidikan agama Islam mengarah pada

maksud pembatasan nyata dari pendidikan dalam jangka waktu tertentu. Apakah

pendidikan itu seumur hidup ataukah hanya pada waktu tertentu saja, dalam

peribahasa kita mengenal istilah long live education atau pendidikan sepanjang hidup,

hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang artinya “tuntutlah ilmu itu sejak buaian sampai

keliang lahat”.15

Hadis diatas secara eksplisit adalah perintah kepada seluruh umat Islam untuk

menuntut ilmu sejak usia dini sampai ajal hendak menjemput. Secara implicit, hadis

diatas dipahami bahwa pendidikan tidak mengenal batas usia, dengan kata lain bahwa

14Haidar Putra Daulay. Op.Cit., h.,17-18
15 Santoso.. Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Grebeg Maulud Di Kraton

Surakarta”. Skripsi Surakarta:STAIN Salatiga..h.,70
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proses pendidikan berlangsung sepanjang hidup manusia, dalam konsep pendidikan

Islam, Islam mengajarkan pendidikan terhadap anak yang baru lahir, bahkan jauh

sebelum ia lahir.

Ada sejumlah ritual dalam Islam yang merupakan proses pendidikan terhadap

anak, mengazandkan, mengaqiqahkan, dan lain sebagainya. Paradigma ini nampak

berbeda dengan konsepsi pendidikan yang menunjukan adanya stimulus-respon

dalam proses pelaksanaannya, seperti yang dikemukakan dalam teori belajar Edwin

R. Guthrie,16 yang mengatakan bahwa rentetan belajar dan menuntut ilmu itu adalah

hasil dari stimulus-respon sebelumnya yang kemudian menjadi perangsang (stimulus-

respon) untuk kegiatan selanjutnya, artinya dalam proses pendidikan diisyaratkan

adanya kesadaran si terdidik sehingga memungkinkan munculnya respon terhadap

stimulus yang diberikan pendidik. Berdasarkan pandang ini, maka pendidikan

memiliki batas nyata, yaitu dimulai ketika seorang anak dapat memberikan respon

terhadap pendidikan yang diberikan sang pendidik.

Permasalahan yang muncul dari konsepsi ini adalah kapankah seorang anak

dapat memberikan respons terhadap proses pendidikan yang diberikan padanya,

permasalahanpun semakin rumit ketika perkembangan fisik dan psikologis manusia

berbeda satu sama lainnya. Permasalahanpun muncul dalam menentukan batas akhir

dari proses pendidikan. Artinya ketika seorang anak sudah dewasa dan mampu

menjadi tuan bagi dirinya sendiri, maka ia telah mencapai batas akhir pendidikan.

Namun pada kenyataannya, perkembangan fisik, kognisi, dan psikologis setiap orang

16Ibid..h.,71
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tidak sama, sehingga batas kedewasaan seorang manusia berbeda-beda. Tidak jarang

seorang anak yang kelihatan dengan usia dewasa tapi ada juga seorang dewasa tetapi

nampak seorang anak-anak. Melihat adanya ketidakpastian dalam menentukan batas

awal dan akhir proses pendidikan, maka sangat tepat jika pendidikan agama Islam

memiliki slogan long live education.

Sebab pada kenyataannya manusia membutuhkan pendidikan sejak ia

dilahirkan baik pada saat ia mampu memberikan respon, serta ia ketika dewasa

ataupun telah dewasa.

7.) Nilai-Nilai Pendidikan Islam

Pendidkan Islam bisa dikatakan sebagai proses pengubahan sikap dan tingkah

laku seseorang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran

pelatihan, proses perbuatan, cara mendidik yang di dalamnya berlandaskan Al-Qur’an

dan Hadits sebagai sumber utamanya. Jadi, nilai-nilai pendidikan Islam bisa

dikatakan bahwa suatu proses pengembangan kepribadian peserta didik dengan

mengasah dan menanamkan nilai-nilai kehidupan sehingga membentuk kepribadian

yang berakhlakul karimah berlandaskan Al-Qur’an dan As-sunnah meliputi nilai

kebersihan (kesucian), nilai kedisplinan, nilai kerukunan dalam keluarga, nilai

pengenalan diri, nilai etika (akhlak), nilai sifat rendah hati dan amanah, dan nilai

sosial kemasyrakatan.
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B. Sistem Adat Budaya

1.) Sistem Budaya

Mescove dalam Mas’oed Mohtar mengemukakan bahwa “suatu sistem adalah

suatu entity (kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan

disebut sub sistem) yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu”.17

Selanjutnya menurut Cole dalam Mas’oed Mohtar “sistem adalah suatu

kerangka dari prosedur-prosedur yang berhubungan disusun sesuai dengan suatu

skema yang menyeluruh (Terintegrasikan) untuk melaksanakan suatu kegiatan

tersebut’’.18

Sedangkan Wijaya dalam Mas’oed Mohtar mengemukakan bahwa “sistem

adalah suatu kesatuan (entity) yang terdiri dari dua atau lebih komponen atau sub

sistem yang terjalin satu sama lain untuk mencapai satu tujuan’’.19

Sistem budaya merupakan komponen dari kebudayaan yang bersifat abstrak

dan terdiri dari pikiran-pikiran, gagasan, konsep serta keyakinan dengan demikian

sistem kebudayaan merupakan bagian dari kebudayaan yang dalam bahasa Indonesia

lebih lazim disebut sebagai adat istiadat. Dalam adat istiadat terdapat juga sistem

norma dan disitulah salah satu fungsi sitem budaya adalah menata serta menetapkan

tindakan-tindakan dan tingkah laku manusia.20

17Masoed Mohtar. Perbandingan Sistem Politik, Yogyakarta Gajah Mada University Press
1990, h.33

18Ibid., h.35
19Ibid., h.38
20Elly M. Setiadi.. Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar., Perpustakaan Nasional (Katalog Dalam

Terbitan) Nasional. Cet.II Juli 2007, Jakarta, h.,34
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Dalam sistem budaya ini terbentuk unsur-unsur yang paling berkaitan satu

dengan yang lainnya. Sehingga tercipta tata kelakuan manusia yang terwujud dalam

unsur kebudayaan sebagai satu kesatuan.

Kebudayaan = cultuur (bahasa Belanda), culture (bahasa Inggris), = tsaqafah

(bahasa Arab), berasal dari perkataan Latin: “Clore” yang artinya mengolah,

mengerjakan, menyuburkan, dan mengembangkan, terutama mengolah tanah atu

bertani. Dari segi arti ini berkembanglah arti culture sebagai “segala daya dan

aktifitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam”. Ditinjau dari sudut bahasa

Indonesia, kebudayaan berasal dari bahasa Sangsekerta “buddhayah”, yaitu bentuk

jamak dari buddhi yang berarti budi atau akal.21

Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh, bersifat kompleks, abstrak dan

luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur

sosio-budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia. Budaya

adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah

kelompok orang dan diwariskan dari generasi kegenerasi. Termasuk sistem agama

dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan dan karya seni bahasa,

sebagaimana juga budaya merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia

sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika

21Joko Tri Prasetya, Ilmu Budaya Dasar, Cet III Juli 2004, Jakarta: P.T.Rineka Cipta, h. 28
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seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan

menyesuaikan perbedaan perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari.22

Beberapa alasan mengapa orang mengalami kesulitan ketika berkomunikasi

dengan orang dari budaya lain, yang terlihat dalam definisi budaya: Budaya adalah

suatu perangkat rumit nilai-nilai yang dipolarisasikan oleh suatu citra yang

mengandung pandangan atas keistimewaannya sendiri. Hal ini membekali anggota

masyarakatnya untuk memperoleh martabat yang bertalian dengan hidup mereka.

Dengan demikian budayalah yang menyediakan suatu kerangka yang koheren untuk

mengorganisasikan aktivitas seseorang dan memungkinkannya meramalkan perilaku

orang lain.23

1.) Perkembangan Dan Perubahan Kebudayaan

Sebagaimana diketahui bahwa kebudayaan adalah hasil cipta, karsa, dan rasa

manusia oleh karenanya kebudayaan mengalami perubahan dan perekembangan

sejalan dengan perekembangan manusia itu. Perkembangan tersebut dimaksudkan

untuk kepentingan manusia itu sendiri, karena kebudayaan diciptakan oleh manusia

dan untuk manusia.

Perkembangan kebudayaan terhadap dinamika kehidupan seseorang bersifat

kompleks, dan memiliki eksistensi dan berkesinambungan dan juga menjadi warisan

sosial. Seseorang mampu memengaruhi kebudayaan dan memberikan peluang untuk

terjadinya perubahan kebudayaan.

22Isniati. Kesehatan Masyarakat (Kesehatan Modern Dengan Nuansa Budaya), September
2012-2013 Maret. Jurnal Vol 7. No.I.., h.,40

23Ibid..,h.,41



23

Kebudayaan yang dimiliki suatu kelompok sosial tidak akan terhindar dari

pengaruh kebudayaan kelompok-kekelompok lain dengan adanya kontak-kontak

antar kelompok atau melalui proses difusi. Suatu kelompok sosial, akan mengadopsi

suatu kebudayaan tertentu bilamana kebudayaan tersebut berguna untuk mengatasi

atau memenuhi tuntutan yang dihadapinya.

Pengadopsian suatu  kebudayaan tidak terlepas dari pengaruh faktor-faktor

lingkungan fisik. Misalnya iklim, topografi sumber daya alam dan sejenisnya.

Sebagai contoh: orang-orang yang hidup didaerah yang kondisi lahan atau tanahnya

subur (produktif) akan mendorong terciptanya suatu kehidupan yang favourable

untuk memproduksi bahan pangan. Jadi, terjadi suatu proses keserasian antara

lingkungan fisik dengan kebudayaan yang terbentuk dilingkungan tersebut, kemudian

ada keserasian juga antara kebudayaan masyarakat yang satu dengan kebudayaan

masyarakat tetangga dekat. Kondisi lingkungan seperti ini memberikan peluang untuk

berkembangnya peradaban (kebudayaan) yang lebih maju. Misalnya, dibangun sisten

irigasi, teknologi pengolahan lahan dan makan, dan lain sebagainya.

Kebudayaan dari suatu kelompok sosial tidak secara kompleks ditentukan

lingkungan fisik saja, namun lingkungan tersebut sekedar memberikan peluang untuk

terbentuknya sebuah kebudayaan. Dari waktu kewaktu, kebudayaan berkembang

seiring dengan majunya teknologi (dalam hal ini sistem telekomunikasi) yang sangat

berperan dalam kehidupan manusia.

Perkembangan zaman mendorong terjadinya perubahan-perubahan disegala

bidang, termasuk dalam hal kebudayaan. Mau tidak mau kebudayaan yang dianut
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suatu kelompok sosial akan bergeser. Cepat atau lambat pergeseran ini akan

menimbulkan konflik antara kelompok-kelompok yang tidak menghendaki

perubahan. Suatu komunitas dalam kelompok sosial bisa saja menginginkan adanya

perubahan dalam kebudayaan yang mereka anut, dengan alasan sudah tidak sesuai

lagi dengan zaman yang mereka hadapi saat ini. Namun, perubahan kebudayaan ini

kadang kala disalah artikan menjadi suatu penyimpangan kebudayaan. Interpretasi ini

mengambil dasar pada adanya budaya-budaya baru yang tumbuh dalam komunitas

mereka yang bertentangan dengan keyakinan mereka sebagai penganut kebudayaan

tradisional selama turun-temurun.

Hal yang paling penting dalam proses pengembangan kebudayaan adalah

dengan adanya kontrol atau kendali terhadap perilaku regular (yang tampak) yang

ditampilkan oleh para penganut kebudayaan. Karena tidak jarang perilaku yang

ditampilkan sangat bertolak belakang dengan budaya yang dianut didalam kelompok

sosialnya. Yang diperlukan disini adalah kontrol sosial yang ada dimasyarakat, yang

menjadi suatu ‘cambuk’ bagi komunitas yang menganut kebudayaan tersebut.

Sehingga mereka dapat memilah-milah, mana kebudayaan yang sesuai dan mana

yang tidak sesuai.24

Sebagaimana diketahui bahwa kebudayaan mengalami perkembangan

(dinamis) seiring dengan perkembangan manusia itu sendiri, oleh karenanya tidak ada

kebudayaan yang bersifat statis. Dengan demikian, kebudayaan akan mengalami

perubahan. Ada lima faktor yang menjadi penyebab  perubahan kebudayaan, yaitu:

24Elly M. Setiadi.Op.Cit. h., 40-42
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(1) perubahan lingkungan alam, (2) perubahan yang disebabkan adanya kontak

dengan kelompok lain, (3) perubahan karena adanya penemuan (discovery), (4)

perubahan yang terjadi karena suatu masyarakat atau bangasa mengadopsi beberapa

elemen kebudayaan material yang telah dikembangkan oleh bangsa lain ditempat lain,

(5) perubahan yang terjadi karena suatu bangsa memodifikasi cara hidupnya dengan

mengadopsi suatu pengetahuan atau kepercayaan baru, atau karena perubahan dalam

pandangan hidup dan konsepsinya tentang realitas.25

Dalam masyarakat, kita lihat sering terjadi perubahan atau suatu keadaan

dimana perubahan tersebut berjalan secara konstan. Perubahan tersebut memang

terikat oleh waktu dan tempat, akan tetapi sifatnya yang berantai, maka keadaan

tersebut berlangsung walaupun kadang-kadang diselingi keadaan dimana masyarakat

yang bersangkutan mengadakan organisasi unsur-unsur struktur masyarakat yang

terkena proses perubahan tadi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

merupakan dampak perubahan yang paling memperbaharui kehidupan manusia.

Dengan adanya perkembangan perubahan disegala bidang tersebut

menyebabakan manusia meninggalakan pola-pola kehidupan tradisional menuju

kehidupan yang maju dan modern. Apalagi dalam era globalisasi saat ini bidang ilmu

pengetahuan, teknologi, komunikasi, bidang perekonomian, dan lain sebagainya,

menimbulkan pengaruh yang besar terhadap perubahan kebudayaan namun perlu kita

sadari bahwa perubahan-perubahan yang terjadi tidak hanya membawa kemajuan

tetapi juga akan membawa dampak negatif, dimana terjadinya pergeseran-pergeseran

25Ibid.., h.,44
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nilai sosial dan norma-norma yang sebelunya dijadikan pedoman manusia untuk

berprilaku mengalami perubahan sehingga menimbulkan gangguan keseimbangan

dalam masyarakat.

Namun, perubahan kebudayaan sebagai hasil cipta, karsa, dan rasa manusia

adalah tentu saja perubahan yang memberi nilai manfaat bagi manusia dan

kemanusiaan, bukan sebaliknya, yaitu yang akan memusnahkan manusia sebagai

pencipta kebudayaan tersebut.

C. Konsep Tradisi/ Adat

1.) Definisi Tradisi/ Adat

Tradisi/adat tradisi (bahasa latin: traditio, “diteruskan”) atau kebiasaan, dalam

pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak

lama dan menjadi bagian dari kehidupam suatu kelompok masyarakat, biasanya dari

suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar

dari tradisi adalah informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis

maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.26

Kata tradisi biasa juga disebut adat berasal dari bahasa Arab27 adat yang berati

kebiasaan dan diangap bersinonim dengan kat “urf’’ yang berarti sesuatu yang sudah

dikenal atau diterima secara umum dimasyarakat. Berdasarkan hal ini dapat dilihat

dari perkembangan hidup manusia yang diberi akal pikiran oleh tuhan yang maha esa

26Amirullah Syarbini. Islam dan Kearifan Lokal.Makalah yang dipresentasikan pada The
Annual Conference on Islamic Studies. Bangka Belitung 11-13 Oktober 2011. h, 171

27 Suriyaman Mustari. Hukum Adat., Perpustakaan Nasional (Katalog Dalam Terbitan).
Cet.1Desember 2014, Jakarta..,h.,2
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dalam berperilaku. Hazairin 28 juga menegaskan bahwa adat adalah endapan

kesusilaan dalam masyarakat, yaitu kaidah adat adalah berupa kaidah kesusilaan yang

kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat, yang dibuktikan

dengan kepatuhannya terhadap kaidah tersebut. Dalam pidato inagurasinya yang

berjudul “kesusilaan dan hukum” Hazairin mengatakan, seluruh lapangan hukum

mempunyai hubungan dengan kesusilaan, langsung ataupun tidak langsung. Dengan

demikian, maka dalam sistem hukum yang sempurna tidak ada tempat bagi sesuatu

yang tidak selaras atau bertentangan dengan kesusilaan. Begitupun halnya dengan

hukum adat yang sejatinya mereflesikan perasaan masyarakatnya.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa adat adalah salah satu buah dari

budaya manusia, yang mencakup saling hubungan rasa dan akhlak manusia, utamnya

saling hubungan manusia dengan sesamanya baik yang bersifat perseorangan,

kelompok, golongan, suku, bangsa dan antar bangsa, termasuk saling hubungan

manusia itu sendiri dengan tuhannya, makhluk lainnya dan alam lingkungannya.

Karenanya, adat istiadat mencakup nilai-nilai ritual dan nilai-nilai sosial yang bersifat

absolut dan relatif, yang berlaku sehari-hari dan yang sewaktu-waktu, yang tertulis

dan tidak tertulis.

Dalam prakteknya, sebagaian adat ada yang bersifat ritual, dan sebagian

seremonial, seperti perkawinan. Dalam upacara ini, dimaknai sebagai persyaratan

terjadinya peralihan dari tingkatan lama ketingkatan baru. Menurut Hazairin,

berpendapat konsep perkawinan menurut hukum adat terdiri atas tiga rentetan

28Ibid.., h.,6
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perbuatan atau peristiwa yang bertujuan untuk menjamin ketenangan (koelte),

kebahagian (weveaart), dan kesuburan (vruchtbaarheid). Sehingga dikenal beberapa

upacara peralihan (ritesde passage) dari tingkat lama ketingkat baru, yang terdiri atas:

(1) Upacara perpisahan dari status semula (rites de separation), (2) Upacara

perjalanan kestatus yang baru (rites de marge), (3) Upacara penerimaan ke status

yang baru (rites d’aggregation).29

2.) Upacara Adat

Secara etimologi upacara adat  terdiri  dari  dua kata, yaitu upacara  dan  adat.

Dalam kamus istilah Antropologi, menjelaskan adat (custom)  adalah wujud  gagasan

kebudayaan  yang  terdiri  dari  nilai-nilai,  norma-norma  hukum serta  aturan-aturan

yang  sama  dengan  yang  lainnya, dan berkaitan  menjadi  suatu sistem  yaitu sistem

budaya. F. D. Holleman30 menjelaskan bahwa upacara adat merupakan kebiasaan

yang bersifat magis religius yang dapat diartikan bahwa upacara adat pada dasarnya

berkaitan dengan persoalan magis dan spritualisme (kepercayaan terhadap hal-hal

gaib). Sifat magis religious diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada

religiositas, yakni keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral.

Sebelum masyarakat hukum adat bersentuhan dengan hukum agama, masyarakat

hukum adat membuktikan keberadaan religiusitas ini dengan cara berpikir yang

prelogika, animistis, dan kepercayaan kepada alam gaib yang menghuni suatu benda.

Selain itu, ada pendapat yang mengatakan bahwa sifat magis religius ini berarti pula

29Suriyaman Mustari.Op.Cit., h.,12
30Ibid..,h.,12-13
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sebagai kepercayaan masyarakat yang tidak mengenal pemisahan antara dunia lahir

(fakta-fakta) dengan dunia gaib (makna-makna yang tersembunyi dibalik fakta) yang

keduanya harus berjalan seimbang. Dalam hal ini, masyarakat harus berupaya

mencegah terjadinya disharmoni, yang berarti masyarakat harus selalu membina

keselarasan, keserasian, keseimbangan, antara dunia lahir (dunia nyata) dengan dunia

batin (dunia gaib).

Upacara adat adalah suatu upacara yang dilakukan secara turun temurun yang

berlaku disuatu daerah. Dengan demikian, setiap daera memiliki upacara adat sendiri-

sendiri, seperti upacara perkawinan, upacara labuhan, upacara camas pusaka dan

sebagainya. Upacara adat yang dilakukan didaerah, sebenarnya juga tidak lepas dari

unsur sejarah.

3.) Fungsi Upacara Adat

Upacara adat mempunyai fungsi yang dapat dirasakan oleh manusia pelaku

adat. Upacara-upacara adat pada masyarakat pedesaan adalah bagian dari sistem

budaya karena merupakan manifestasi dari konsep-konsep ideal yang berfungsi

mengarahkan masyarakat memaknai kehidupan. Sistem nilai budaya berfungsi

sebagai acuan moral dan tindakan, serta digunakan untuk mempertahankan eksistensi

komunitas. Sistem budaya merangkup seperangkat pengetahuan yang meliputi

pandangan hidup, nilai, norma, aturan, hukum yang menjadi milik suatu masyarakat
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melalui proses belajar yang kemudian diacu menata, menilai, menginterprestasikan

benda dan peristiwa dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.31

Upacara tradisional menurut Supanto32 merupakan bagian yang integral dari

kebudayaan masyarakat pendukungnya dan kelestarian hidupnya dimungkinkan oleh

fungsinya bagi kehidupan masyarakat pendukungnya. Penyelenggaraan upacara

tradisional sangat penting artinya bagi pembinaan sosial budaya masyarakat yang

bersangkutan. Hal ini disebabkan salah satu fungsi dari upacara tradisional adalah

sebagai penguat norma-norma serta nilai-nilai budaya yang telah berlaku. Norma-

norma dan nilai-nilai itu secara simbolis ditampilkan melalui peragaan dalam bentuk

upacara yang dilakukan oleh seluruh masyarakat pendukungnya. Sehingga dengan

upacara itu dapat membangkitkan rasa aman bagi setiap warga masyarakat

dilingkungannya. Selain itu dapat pula dijadikan pegangan bagi mereka dalam

menentukan sikap dan tingkah lakunya sehari-hari.

D. Kajian Relevant yang terdahulu.

Penelitian terdahulu ini sangat penting guna menemukan titik perbedaan

maupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

Selain itu penelitian terdahulu juga berguna sebagai sebuah perbandingan sekaligus

pijakan pemetaan dalam penelitian ini. Untuk lebih mengetahui perbedaan penelitian

31 Abdul Asis. Jurnal, Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar (Nilai Budaya Dalam
Upacara Adat  Mappogau Hanua Di Karampuang, Kab. Sinjai. Provinsi Sulawesi Selatan). Vol.6,
No.II. 26 November 2015.., h.,381

32Ibid.., h.,382
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ini, maka peneliti sengaja mencantumkan peneliti terdahulu yang memiliki kaitan

dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

Yang pertama adalah penelitian terdahulu yang dilakukan oleh saudara Abidin

pada tahun 2012 yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Upacara Karia’a

Pada Masyarakat Muna Di Desa Torobulu Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe

Selatan”. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan nilai-nilai pendidikan dalam

upacara karia’a pada masyarakat Muna di Desa Torobulu Kecamatan Laeya

Kabupaten Konawe Selatan.33

Kedua, penelitian dari saudari Nur Insana pada tahun 2015 yang berjudul

“Makna Simbolik Upacara Adat Karia’a (Pingitan) Pada Masyarakat Suku Muna Di

Kelurahan Tiworo Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat”. Di

laksanakannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna simbolik dan proses

peleksanaan upacara adat karia’apada masyarakat suku Muna khususnya di

Kelurahan Tiworo Kecamatan Tiworo Kepulauan.34

Ketiga, penelitian dari saudara Abdul Asis pada tahun 2014 yang berjudul

“Enkulturasi Nilai-Nilai Budaya Dalam Upacara Karia Pada Masyarakat Muna”.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara lengkap proses pelaksanaan

tradisi upacara karia’a pada masyrakat muna serta unruk mengungkapkan pewarisan

33Abidin. “Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Upacara Karia’a Pada Masyarakat Muna Di Desa
Torobulu Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan”. Skripsi Kendari. FKIP (UNHALU)

34Nur Insana. “Makna Simbolik Upacara Adat Karia’a (Pingitan) Pada Masyarakat Suku
Muna Di Kelurahan Tiworo Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat”. Skrpsi FISIP
(UNIMA).
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nilai-nilai yang terkandung di dalam pelaksanaan tradisi upacara ritual karia’a pada

masyrakat Muna.35

Keempat, penelitian dari saudari Asliah Zainal pada tahun 2012 yang berjudul

“Ritual Persiapan Reproduksi Perempuan Dalam Masyarakat Muna Sulawesi

Tenggara”. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana ritual karia’a

menunjukan sebuah ritual persiapan reproduksi bagi perempuan dalam masyarakat

Muna Sulawesi Tenggara.36

Kelima, Penelitian dari saudari Asliah Zainal pada tahun 2016 dengan judul

“Bias Potret Perempuan Muna Dalam Ritual LIFE-CYCLE”. Penelitian ini bertujuan

untuk mengkaji tiga rangkaian ritual life-cycle perempuan dalam masyarakat Muna di

Sulawesi Tenggara yang disebut dengan kangkilo, katoba, dan karia’a.37

Dari kelima hasil penelitian terdahulu seperti pemaparan diatas, terdapat

kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu nilai-nilai

pendidikan Islam yang ada dalam upacara adat karia’a. Akan tetapi dari ke lima

penelitian tersebut tidak ada yang benar-benar sama dengan masalah yang akan

penulis teliti.

35Abdul Asis. Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar (Enkulturasi Nilai-Nilai Budaya
Dalam Upacara Karia Pada Masyrakat Muna).Jurnal Vol.5, No.I. 12 Mei 2014

36Asliah Zainal. Ritual Persiapan Reproduksi Perempuan Dalam Masyarakat Muna Sulawesi
Tenggara. (Shautut Tarbiyah) Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Sosial dan Kesenian. Terbitan STAIN Kendari.
Ed. 27 Th. XVIII, November 2012.

37Asliah Zainal.Bias Potret Perempuan Muna Dalam Ritual LIFE-CYCLE. Jurnal Proceeding
International Conference On Feminism, 23 September 2016
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Dari pemaparan diatas telah jelas mengenai perbedaan dan persamaan antara

penelitian yang akan dilakukan dengan hasil penelitian-penelitian yang sudah

dilakukan. Oleh karena itu penelitian yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan Islam

Dalam Adat Karia’a Masyarakat Binongko Kabupaten Wakatobi" dapat dilakukan

karena masalah yang akan diteliti bukan duplikasi dari penelitian yang sebelumnya.


