
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di kalangan masyarakatmodern ini, tradisi-tradisi masa lampau

masih tetap digunakan terkhusunya pada desa Urung, yaitu tradisi air

Sembilan. Dimana masyarakat setempat mempercayai bahwa tradisi ini

bisa memberi pertolongan bagi mayatmaupun  orang setempat, sehingga

tradisi ini dipertahankan sampai sekarang dijaga dengan baik, oleh

masyarakat desa Urung.

Mempelajari atau mengkaji suatu tradisi, tentunya banyak yang

akan ditemukan di berbagai tempat, karena hal tersebut berhubungan

erat dengan kehidupan masyarakat serta tidak terlepas dari nilai-nilai

budaya yang terkandung di dalamnya dan dengan tujuan menjaga tradisi

yang dilakukannya sebagai salah satu warisan dari nenek moyang yang

diperoleh secara turun temurun. Apakah tradisi tersebut berupa

kepercayaan kepada kekuatan gaib, adat istiadat dan berupa tradisi

lainnya yang berkaitan dengan pola  tingkah laku masyarakat tersebut.1

Berbicara masalah pemahaman masyarakat terhadap tradisi air

Sembilan tersebut, tentunya hal ini merupakan hal yang sangat fenomena

1UU. Hamidy, Nilai Suatu Kajian Awal, UI Press: Pekanbaru,1993, hal. 45



dalam kehidupan masyarakat, baik di perkotaan maupun pedesaan,

masih melakukan tradisi tersebut.

Berbeda denganpemahaman tradisi masyarakat desa Urung

dengan yang lain  adalah masyarakat desa Urung mempercayai bahwa

tradisi air Sembilan ini bisa menyembuhkan penyakit. Air Sembilan

adalah nama sebuah tradisi yang ada dalam masyarakat desa urung

ketika masyarakat Urung sedang melaksanakan mandi mayat.Salah

satunya masyarakat mempercayai air Sembilan sebagai air penyembuh

penyakit kulit.2

Menariknya keberadaan ritual ini juga melahirkan berbagai tafsir

mistis, bahkan mereka meyakini adanya kaitan pertolongan yang

dilakukan langsung oleh masyarakat atau keluarga yang ditinggalkan.

Disini jika ditinjauhal ini bertentangan dengan AqidahIslam. karena segala

sesuatu yang berbentuk  baik buruknya itu datangnya dari Allah bukan

dari suatu yang berbentuk seperti benda dan hal-hal yang menyekutukan

Allah.

Berdasarkan teori budaya yang mengandung citra Ilahi tersebut,

maka proses budaya manusia tidak akan sesuai akan kebenaran Ilahi

tanpa berpegang pada sistem nilai agama. Bila hanya sistem nilai tradisi

2 Safri, wawancara, 23 juni 2013



yang dipengaruhi maka tindakan budaya akan diwarnai dengan tahayul

khurafat, atau kehidupan mistisme yang sesat.3

Diantara Penyimpangan yang terjadi dalam tradisi air sembilan

dalam perobatan terdapat unsur lain yaitu keyakinan masyarakat dengan

mengunakan air bekas mandi mayat sebagai perobatan untuk

pertolongan penyembuhan penyakit.

Dalam sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam:

ْركُ اْلَكبَائِرَ أَْكبَرَ نْ م الشِّ
Artinya: “Diantara dosa-dosa besar yang paling besar adalah

berbuat syirik kepada Allah.”(Hadits riwayat Bukhari)

Islam mengajarkan agar jangan sampai terjerumus dalam

perbuatan syirik dan tidak ada manfaatnya sama sekali, apa lagi yang

bertentangan dengan ajaran Islam. Keyakinan yang bisa membawa

pertolongan bukan datangnya dari sesuatu hal namun yang bisa memberi

pertolongan yaitu hanyalah Allah.

Fenomena ini menjadi menarik dikaji karena air sembilan telah

dipertahankan dan dilestarikan oleh masyarakat Urung, yang keseluruhan

memiliki ajaran Islam yang kuat yang bersumber dari al-qur’an dan

33 UU,Hamidi, Kebudayaan Sebagai Amanah Tuhan, hal. 8



hadits.Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya bimbingan Agama dan

santapan rohani setiap selesai solat fardu.

Selanjutnya, studi ini diarahkan untuk mengungkap konteks sosial

kultural yang menjadi latar penting bagi kelangsungan ritual dan integrasi

masyarakat Urung. Sebuah pertanyaan mendasar yang dapat diajukan

adalah bagaimana pemahaman masyarakat terhadap tradisi air sembian

jika dikonstruksikan dalam masyarakat Islam Desa Urung yang dilanjutkan

dengan bagaimana tradisi air Sembilan ditinjau dari Aqidah Islam.

Maka berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk

meneliti dan mengetahui lebih dalam yang akan dituangkan dalam karya

ilmiah dalam bentuk skripsi denga judul “Pemahaman Masyarakat Desa

Urung Terhadap Tradisi Air Sembilan Di Kecamatan Kundur Utara

Kabupaten Tanjung Balai Karimun Ditinjau Dari Aqidah Islam”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalah

sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemahaman masyarakat Desa Urung terhadap

tradisi air Sembilan?

2. Bagaimanakah kedudukan pemahaman masyarakat Desa  Urung

terhadap tradisi air Sembilan di tinjau dari Aqidah Islam?

C. Batasan Masalah



Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis

melihat permasalahan dalam penelitian adalah” Bagaimana pemahaman

masyarakat terhadap Tradisi Air Sembilan di desa Urung Kecamatan

Kundur Utara Kabupaten Tanjung Balai Karimun.

D. Alasan Memilih Judul

Terkait dengan judul diatas, maka penulis memaparkan beberapa

hal yang menjadi landasan penulis untuk menulis skripsi ini. Adapun

landasan tersebut adalah:

1. Tradisi air Sembilan ini merupakan tradisi yang sangat dipercayai

oleh masyarakat Desa Urung. hal ini tentunya akan menjadi

berdampak negatif terhadap akidah kepada Allah yang dilalui

dengan tradisi yang mencampuradukkan antara akidah Islam

dengan hal-hal yang berpotensi syirik.

2. Tradisi air Sembilan sangat menarik bagi penulis karena ingin

membersihkan aqidah dalam masyarakat. Bagi masyarakat

dengan adanya air Sembilan memberi pertolongan dan dapat

menyembuhkan penyakit.

3. Lokasi penelitian yang mudah dijangkau, sehingga dapat

memudahkan penulis untuk menelitinya. Dengan demikian

diharapkan penelitian ini dapat selesai sesuai waktu yang

direncanakan.



4. Sepengetahuan penulis, masalah tersebut belum pernah diteliti

ataupun dibahas oleh orang lain.

E. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini, ada

beberapa istilah yang akan penulis jelaskan pengertiannya, berkenaan

judul penelitian penulis yang berjudul“Pemahaman Masyarakat Desa

Urung Terhadap Tradisi Air Sembilan di Kecamatan Kundur Utara

Kabupaten Tanjung Balai Karimun Ditinjau Dari Aqidah Islam”.

Pemahaman ini berasal dari kata “paham” yang memiliki arti

tanggap, mengerti benar, pandangan menurut Plus A.Partanto M. Dahlan

AL-Bary pengertian tentang pemahaman yaitu kemampuan memahami

arti suatu bahan pelajaran, seperti menafsirkan, menjelaskan atau

meringkas atau merangkum suatu pengertian kemampuan macam ini

lebih tinggi dari pada pengetahuan.4 Jadi yang dimaksud dengan

pemahaman oleh masyarakat desa Urung ialah mengerti atau paham

akan kepercayaan dalam suatu tradisi.

Masyarakat adalah instrument yang diperlukan di dalam

penciptaannya atau sebaliknya.5Masyarakat adalahsuatu kumpulan

manusia yang hidup secara bersama sama dalam suatu tempat atau

4Plus A.Partanto M. Dahlan AL-Bary, Kamus Ilmiah Populer, Arkolo: Surabaya,
1994,  hal. 279.

5 Fazlur  Rahman, Major Themes Of The Qur’an (penerjemah : Anas Mahyuddin),
Pustaka:  Bandung, 1980, hal. 54



wilayah, yang mana mereka selalu terikat dengan ketentuan atau norma-

norma yang berlaku didaerah tersebut.6Masyarakat yang dimaksudkan

masyasrakat Melayu yang beragama Islam yang berada di desa Urung.

Tradisi Dalam Ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah

“kebiasaan” atau “tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang kali

secara turun-temurun. Kata “adat” di sini lazim dipakai tanpa

membedakan mana yang mempunyai sanksi, seperti “hukum adat”, dan

mana yang tidak mempunyai sanksi, seperti disebut adat saja.7Badudu

Zain juga mengatakan bahwa tradisi merupakan adab dan kebiasaan yang

dilakukan turun menurun dan masih terus menerus dilakukan

dimasyarakat, disekitar tempat atau suku berbeda-beda.8

Air Sembilan adalah sebuah ungkapan yang artinya Air yang

dipakai untuk mandi mayat.9Air yang dipakai untuk mandi mayat

diistilahkan sebagai Air Sembilan. Jadi arti Air Sembilan adalah Air yang

dipakai untuk mandi mayat.10

Aqidah berasal dari Bahasa Arab :

)َعقَائِدُ = جمع( َعقِْیَدةً –یَْعقِدُ –َعقَدَ 

6Muhamm ad Ali,kamus Bahasa Indonesia Moderen, Pustaka Amani: Jakarta, 1976, hal.
244.

7Ibid., dan Ensiklopedi Islam, Jilid I, Cet. 3, PT Ichtiar Baru Van Hoeve: Jakarta , 1999,
hal. 21

8Anisatun Muti’ah,dkk, Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia vol I, Balai
Penelitian danPengembangan Agama Jakarta: Jakarta, 2009, hal. 15.

9 Safri , Wawancara, minggu 23 juni 2013.
10http:// air Sembilan. Islam grid.my/ questions/view,. diakses pada 20 juni 2013 , pukil

10:23.



yang berarti mengikat atau membuhul, menyimpulkan, mengokohkan,

menjanjikan. Aqidah secara terminology “buhul”atau ‘ikatan tali yang

kuat atau kepercayaan dan keimanan didalam islam pada hakikatnya

adalah ikatan yang kuat dalam hubungan manusia dengan Allah Sang

khalikyang mestinya diikrarkan atau disumpahkan janjikan oleh

manusia.11Aqidah islam itu sendiri bersumber dari Al-Qur’an dan As

Sunah, bukan dari akal atau pikiran manusia. Akal pikiran itu hanya

digunakan untuk memahami apa yang terkandung pada kedua sumber

aqidah tersebut yang mana wajib untuk diyakini dan diamalkan.12

Dari pengertian istilah yang telah penulis paparkan, maka penulis

berkesimpulan bahwa pemahaman masyarakat terhadap tradisi air

Sembilan yaitu masyarakat mengerti atau faham akan suatu tradisi yang

sudah ada pada masa nenek moyang dan masih dipertahankan karena

masyarakat percaya  sebagai bentuk pertolongan. Jadi jelas bahwa tradisi

ini akan dibahas dengan pendekatan aqidah Islam.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mempelajari dan mengetahui pemahaman masyarakat

Desa Urung terhadap tradisi air Sembilan.

11Suryan A. Jamarah, Studi Ilmu Kalam, Program Pascasarjana UIN Suska Riau :
pekanbaru, 2008, hal. 35

12Ibid,.dan Thoyib Sah Saputra, hal. 7



2. Untuk mengetahui Bagaimanakah kedudukan pemahaman

masyarakat Desa  Urung terhadap tradisi air Sembilan di

tinjau dari Aqidah Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, di antaranya :

1. Menjelaskan pemahaman masyarakat Desa Urung terhadap

tradisi air Sembilan yang di tinjau dari Aqidah Islam.

2. Memberikan sumbangan terhadap ilmu-ilmu akidah Islam

khususnya dalam bidang keusuluddinan.

3. Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan penulis

dalam permasalahan yang dibahas.

G. Kerangka Teoritis dan Konsep Oprasional

a. Kerangka Teoritis.

Aqidah Islam  berasal dari dari dua suku kata yaitu aqidah dan

Islam. Aqidah dapat diartikan sebagai sesuatu yang mengharuskan

hati membenarkannya, yang membuat jiwa seseorang menjadi

tenang dan tentram hal ini yang menjadi keyakinan atau kepercayaan

yang bersih dari kebimbangan dan keraguan.13Sedangkan Islam

agama yang diwahyukan oleh Allah SWT.Kepada umat manusia

melalui Nabi Muhammad SAW sebagai rasulNya.14

13Hasan Al-Banna, Aqidah Islam, PT. Al-Ma’arif: Bandung, Cet. II, 1983, hal. 9.
14Harun Nasution, Isalam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya, Jilid I, UI Press: Jakrata ,

1978,  hal. 10



Kemudian di dalam buku Materi Dasar Islam di katakan

bahwa,”Aqidah Islam (Al-‘Aqidah al-Islamiyah) adalah iman kepada

Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya dan hari

akhir; juga pada qadha’ dan qadar baik-buruk dari Allah.15

Aqidah merupakan prinsip dan pokok ajaran Islam. Karena Aqidah

dalam agama Islam merupakan inti pokok yang terkandung dalam  al-

Qur’an, maka ajaran yang benar harus sejalan dengan isi kandungan

al-Qur’an. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW.diutus oleh Allah Swt

untuk menjabarkan ajaran tauhid yang terdapat dalam al-Qur’an

melalui bentuk, sikap, dan praktek.16

Jadi dari beberapa sumber yang membahas dan mengkaji akidah

dapat penulis simpulkan bahwa aqidah Islam itu merupakan hal yang

wajib dipercayai dan tidak dapat diganggu gugat kebenarannya serta

menjadi pondasi di dalam agama Islam.

Disini dapat kita ketahui bahwa pemahaman masyarakat terhadap

tradisi air Sembilan merupakan suatu kepercayaan yang dilakukan

pada nenek moyang terdahulu dan masyarakat sekarang ialah

sebagai suatu pertolongan atau keselamatan bagi jenazah dan

masyarakat.

b. Konsep Oprasional

15Ibid.,dan Arif B. Iskandar, hal. 8.
16 Muhammad Ahmad, Tauhid Ilmu Kalam, CV Pustaka Sejati: Bandung, 2009, hal. 1.



Konsep operasional merupakan konsep yang dijelaskan melalui

indikator-indikator yang bertujuan untuk menjelaskan konsep teoritis

agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini.

1. Syirik

Syirik adalah suatu perbuatan (dalam sikap dan, atau niat)

terutama menyangkut aqidah di mana seseorang melakukan

sesuatu bukan sepenuhnya karena Allah SWT - atau secara

sadar mencampur baurkan ke-esaan dzat Allah SWT dengan

unsur-unsur lain yang menurut ajaran Islam dapat diartikan

sebagai perbuatan menyekutukan Alah SWT.

Mempersekutukan Tuhan berarti munculnya kepercayaan

terhadap sesuatu yang dianggap mampu melakukan sesuatu

sebagaimana sifat-sifat atau perbuatan Tuhan terhadap

manusia, makhluk, atau alam.Adapun kegiatan- kegiatan yang

dilakukan oleh masyarakat desa Urung mengarahkan kepada

perbuatan syirik, seperti masyarakat begitu menyakini bahwa

tradisi air Sembilan itu sebagai bentuk pertolongan bagi mayat

maupun sebagai air penyembuh penyakit kulit yang digunakan

oleh masyarakat.



2. Aqidah

Aqidah dalam tinjauan bahasa ialah yang dipercayai oleh

hati atau ilmu yang menetapkan keyakinan.17Aqidah dalam

istilah ialah sesuatu perkara yang wajib dibenarkan (dipercayai)

oleh hati dengan penuh kemantapan atau keyakinan dalam

kalbu (jiwa) sehingga terhindar dari keraguan-

keraguan.18Adapun Aqidah masyarakat desa Urung di

Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Tanjung Balai Karimuan,

dikatakan sangat kental dan kuat. Hal ini dapat dilihat pada

beberapa indicator-indikator berikut ini:

a. Masyarakat desa Urung  Kecamatan Kundur Utara

memahami rukun iman

b. Masyarakat desa Urung Kecamatan Kundur Utara

Memahami masalah-masalah aqidah Islam.

3. Air Sembilan

Air Sembilan adalah air yang digunakan untuk

memandikan mayat dengan mengunakan air mutlak, pada

mandi bagian akhir ini jika di hitung penyiraman berjumlah

Sembilan kali.Adapun kepercayaan masyarakat desa urung

terhadap air Sembilan adalah suatu kegiatan yang wajib

17 Syekh Muhammad Abduh, Risalah Tauhid, PT Bulan Bintang: Jakarta, 1996, hal. 4
18 M. Noor  Matdawan, Aqidah dan  Ilmu Pengetahuan Dalam Lintasan Sejarah

Dinamika budaya Manusia, Yayasan Bina Karier:  Yogyakarta, 1995, hal. 1.



dilakukan apabila ada seseorang yang meninggal dunia, air ini

digunakan untuk mandi mayat dan air Sembilan juga

merupakan obat untuk penyembuhan sakit kulit.

H. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian kualitatif ini adalah penelitian lapangan (field

research) yang dilaksanakan di Desa Urung Kecamatan Kundur

Utara Kabupaten Tanjung Balai Karimun.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah

masyarakat Urung Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Tanjung

Balai Karimun.Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah

tentang Pemahaman Masyarakat Desa Urung Terhadap Tradisi Air

Sembilan Kecamatan Kundur Urata Kabapaten Tanjung Balai

Karimun ditinjau Dari Aqidah Islam.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat desa

Urung yang melakukan tradisi air Sembilan sebanyak 3.915.

Karena populasi yang banyak maka penulis mengambil sampel

sebanyak 5% yaitu berjumlah 195 orang, dengan menggunakan

.teknik purposive samping, yaitu sampel yang diambil berdasarkan



pertimbangan subyektif peneliti, dimana persyaratan sebagai

kretiria harus dipenuhi sebagai sampel.19

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis melaksanakan penelitian

lapangan dengan data yang diperoleh dari:

a. Data primer: yaitu data pokok yang berhubungan

langsung dengan tokoh masyarakat, serta masyarakat

yang terlibat langsung dalam tradisi tersebut.

b. Data sekunder: yaitu data yang diperoleh melalui

dokumentasi dari buku-buku yang berkaitan dengan

masalah penelitian yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini, penulis melaksankan penelitian

lapangan dengan data yang diperoleh dari :

a. Observasi yaitu mengamati secara lansung kelokasi

penelitian tentang pemahaman masyarakat desa

Urung terhadap air Sembilan tersebut.

b. Wawancara yaitu Tanya jawab secara lansung kepada

tokoh masyarakat, orang yang dituakan yang

mengetahui permasalahan tersebut dan imam masjid

19 P.Joko Subagyo, SH. Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek, Rineka
Cipta:Jakarta,2011, hal.31



yang mengetahui pemahaman terhadap tradisi air

Sembilan.

c. Angket yaitu pertanyaan- pertanyaan yang penulis

buat untuk diajukan kepada responden.

6. Teknik Analisa Data

Setelah penulis memperoleh data-data tentang

penelitian yang diteliti, maka penulis akan menulis data-data

tersebut dengan mempergunakan metode penulisan sebagai

berikut:

a. Metode induktif: yaitu mengumpulkan data dari fakta-

fakta yang berkaitan dengan penelitian, kemudian

fakta tersebut disimpulkan secara umum.

b. Metode deskriptif: yaitu menggambarkan atau

melukiskan kaedah subjek dan objek penelitian

berdasarkan fakta-fakta yang ada.

I. Sistematis Penulisan

Sistematika ini terdiri dari empat bab, masing-masing bab terdiri

dari beberapa sub bab. Namun untuk proposal ini sebagaimana mestinya

peneliti hanya melampirkan bab pertama.

Adapun sistematika yang penulis lampirkan dalam sub bab

proposal ini adalah sebagai berikut:



BAB  I :Merupakan bab pendahuluan, meliputi : Latar Belakang

Masalah, Rumusan Permasalahan, Alasan Memilih Judul,

Penegasan Istilah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian,

Kerangka Teoritis dan Konsep Oprasional,  Metode

Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II :Tinjauan umum lokasi penelitian yang mecakup letak

geografis, sejarah desa urung , keadaan penduduk,

keadaan pendidikan, keadan social budaya dan agama

dan keadaan mata pencarian penduduk.

BAB III : Merupakan bab yang menerangkan tentang tradisi

masyarakat desa Urung terhadap air Sembilan:definisi

tradisi air sembilan, cara-cara menggunakan tradisi air

Sembilan, faktor-faktor masyarakat mempercayai air

Sembilan.

BAB IV :Merupakan bab analisisdata : pemahaman masyarakat

terhadap tradisi air Sembilan, dan kedudukan

pemahaman masyarakat terhadap air Sembilan ditinjau

dari aqidah Islam.

BAB V : Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan

dan saran-saran.

DAFTAR KEPUSTAKAAN




