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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara masalah pengobatan, tentunya hal tersebut merupakan

aspek yang sangat urgen dalam kehidupan masyarakat, baik di perkotaan

maupun pedesaan.Dalam masyarakat perkotaan praktek-praktek pengobatan

tentunya banyak ditemukan dan ditawarkan terutama oleh dokter-dokter, baik

umum maupun spesialis yang menangani berbagai penyakit. Sehingga

masyarakat perkotaan lebih banyak berkunsultasi kepada dokter.

Lain halnya dengan masyarakat pedesaan yang jauh dari praktek-

praktek kesehatan modern. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal di antaranya

faktor ekonomi yang minim, kurangnya keimanan, keputusasaan dan

pengetahuan yang terbatas membuat masyarakat pedesaan berfikir ulang

untuk berobat ke klinik pengobatan atau Rumah Sakit, maka tidak heran jika

masyarakat pedesaan masih menggunakan jasa pengobatan yang berasal dari

tradisi turun-temurun.

Dewasa ini, pengobatan tradisional di tengah-tengahmasyarakat

semakin mewabah dan memperhatinkan. Masyarakat tidak bisa membedakan

lagi mana pengobatan yang sesuai dengan syariat Islam dan mengandung

unsur syirik.

Allah SWT. memang menyuruh makhluknya untuk berusaha, karena

tanpa usaha mustahil sesuatu bisa diraih, begitu juga dalam hal pengobatan;
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tiap penyakit ada obatnya, apabila diobati dengan izin Allah akan sembuh.

Namun, kadang kala di dalam melakukan pengobatan sering terjadi

penyimpangan dan bertentangan dengan akidah Islam. Adapun berobat yang

dibenarkan yaitu yang tidak menyimpang dari akidah yang benar.1

Di dalam Islam sesungguhnya pengobatan itu dibolehkan dan bahkan

sangat diajurkan, sebagaimana tercantum dalam beberapa hadis nabi,

diantaranya:

اَء، بََرأَ بِإِْذِن هللاِ َعزَّ  َواُء الدَّ عن جابر بن عبد هللا لُِكلِّ َداٍء َدَواٌء، فَإَِذا أََصاَب الدَّ
َوَجلَّ 

Artinya:
“Setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan

penyakitnya maka dia akan sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa
Ta’ala.” (HR. Muslim)2

ْاألَْعَراُب، فَقَاَل: یَا عن اسامة: ُكْنُت ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم، َوَجاَءِت 
َرُسْوَل هللاِ، أَنَتََداَوى؟ فَقَاَل: نََعْم یَا ِعبَاَد هللاِ، تََداَوْوا، فَإِنَّ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ لَْم یََضْع 

َداًء إِالَّ َوَضَع لَھُ ِشفَاًء َغْیَر َداٍء َواِحٍد. قَالُوا: َما ھَُو؟ قَاَل: اْلھََرمُ 

Artinya:
“Aku pernah berada di samping Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa

sallam. Lalu datanglah serombongan Arab dusun. Mereka bertanya, “Wahai
Rasulullah, bolehkah kami berobat?” Beliau menjawab: “Iya, wahai para
hamba Allah, berobatlah. Sebab Allah Subhanahu wa Ta’ala tidaklah
meletakkan sebuah penyakit melainkan meletakkan pula obatnya, kecuali
satu penyakit.” Mereka bertanya: “Penyakit apa itu?” Beliau menjawab:
“Penyakit tua.” (HR. Ahmad).3

َواَء َوَجَعَل لُِكلِّ َداٍء َدَواًء  اَء َوالدَّ فَتََداَوْوا َوالَ تََداَوْوا بَِحَرامٍ إِنَّ هللاَ أَْنَزَل الدَّ

1 Ali Abri, Virus Tauhid, (Pekanbaru: CV. Wisfer Multiguna, 2006), hal. 22.
2Abdullah bin Muhammadas-Sadhan, Sembuhkan Penyakitmu Dengan Rugyah

Syar’yya,h (Jakarta: Darus Sunnah Pres, 2007), hal. 76.
3Ali Murtadha as-Sayyid, Bagaimana Menolak Sihir & Kesurupan Jin ,(Jakarta: Gema

Insani, 2005), hal. 91.



3

Artinya:
“Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obatnya,

demikian pula Allah menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya. Maka
berobatlah kalian dan janganlah berobat dengan yang haram.” (HR. Abu
Dawud)4

Dari hadis-hadis di atas dapat disimpulkan bahwa berobat merupakan

hal yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW.yaitu berobat yang tidak

keluar dari koridor-koridor akidah Islam.

Menarik untuk dibahas, apa yang dilakukan masyarakat Desa

Seberang Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi

Provinsi Riau tentang tradisi pengobatan manyangge.Manyangge adalah

istilah yang digunakan oleh masyarakat Desa Seberang Pulau Busuk dan

sekitarnya. Dalam artian mereka bahwa pengobatan manyangge adalah

pengobatan yang dilakukan oleh seorangdukun dengan melakukan sesajen

guna memintak bantuan kepada makhluk gaib untuk penyembuhan

pasiennya.

Tradisi pengobatan manyangge adalah sebuah tradisi pengobatan

yang bersumber dari ajaran leluhur dan hal itu dilaksanakan setelah pasien

sudah diberikan berbagai macam obat dari rumah sakit, namun belum juga

sembuh. Setelah dukun memeriksa pasiennya dan mengetahui apa

penyakitnya maka dilaksakanlah manyangge tersebut.5

Menariknya keberadaan tradisi ini juga melahirkan berbagai tafsir

mistis, bahkan mereka meyakini adanya kaitan penyembuhan yang dilakukan

oleh makhluk gaib (jin), sesuai dengan pengetahuan dan keyakinan

4Ibid., hal. 105-106.
5 Wawancara dengan Bapak Ajiz (Dukun Manyangge di Desa Seberang Pulau Busuk),

Pada Rabu, 28 Agustus 2013.
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masyarakat. Oleh karena itu, tidak heran jika tradisi ini masih tetap

dilestarikan dan diajarkan.

Fenomena ini menjadi menarik dikaji karena tradisi pengobatan

menyangge tetap dipertahankan dan dilestarikan oleh masyarakat Desa

Seberang Pulau Busuk yang masyarakatnya memiliki pemahaman agama

Islam yang kuat. Hal ini dapat dibuktikan bahwa masyarakat seberang Pulau

Busuk 100% beragama Islam.

Maka berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk

meneliti dan mengetahui lebih dalam yang akan dituangkan dalam karya

ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul : Tradisi Pengobatan Manyangge

Ditinjau dari Akidah Islam (Studi Kasus di Desa Seberang Pulau Busuk

Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi).

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui secara lansung, bagaimana praktek pengobatan

manyangge di Desa Seberang Pulau Busuk Kecamatan Inuman

Kabupaten Kuantan Singingi.

b. Untuk mengkaji pengobatan manyangge di Desa Seberang Pulau Busuk

Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi ditinjau dari akidah

Islam.
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2. Kegunaan Penelitian

a. Menjelaskan praktek pengobatan manyangge di desa Seberang Pulau

Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi di tinjau dari

akidah Islam.

b. Memberikan pandangan terhadap praktek pengobatan Islam yang

terbebas dari unsur syirik.

c. Memberikan sumbangan terhadap ilmu-ilmu akidah Islam khususnya

dalam bidang keushuluddinan.

C. Alasan Pemilihan Judul

Terkait dengan judul ini, maka penulis memaparkan beberapa hal yang

menjadi alasan penulis untuk menulis skripsi ini. Adapun alasan tersebut

adalah:

1. Tradisi pengobatan manyangge sangat digemari oleh masyarakat Desa

Seberang Pulau Busuk dan yang sangat memprihatinkan adalah bahwa

Masyarakatnya 100% beragama Islam. 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. Pengobatan melalui tradisi manyangge ini menjadi sangat menarik bagi

penulis dikarenakan dalam pengobatan ini seorang dukun memakai jasa

makhluk gaib untuk menyembuhkan penyakit pasien.

3. Sepengetahuan penulis, masalah tersebut belum pernah di teliti ataupun

dibahas oleh orang lain.
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D. Permasalahan

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan pokok permasalahan

sebagai berikut:

1. Apa dan bagaimanatradisi pengobatan manyangge yang dipraktekkan di

desa Seberang Pulau Busuk?

2. Bagaimanakah tradisi pengobatan manyangge ditinjau dari Aqidah Islam ?

E. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini, ada beberapa

istilah yang akan penulis jelaskan pengertiannya, berkenaan judul penelitian

penulis yang berjudul“Tradisi Pengobatan Manyangge Ditinjau dari Akidah

Islam (Studi Kasus di Desa Seberang Pulau Busuk Kecamatan Inuman

Kabupaten Kuantan Singingi)."

Tradisi : Tradisi berarti kebiasaan turun temurun.6

Pengobatan manyangge : Dalam bahasa masyarakat Seberang Pulau Busuk

manyangge berasal dari kata nyangge atau sangge

atau juga sangke. Sangke dalam bahasa Indonesia

berarti sangkar.7Manyangge diartikan sebuah

prosesi pemberian makanan sebagai tanda

permohonan kepada makhluk gaib (jin) dengan

menggunakan media sangkar. Jadi, pengobatan

manyangge adalah sebuah pengobatan yang

6Tim Prima Pena, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Gita Media Press, 2006), hal 475.
7 Sangkar artinya kurungan untuk hewan tertentu, ibid., hal. 213.
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dilakukan oleh seorang dukun melalui proses

manyangge dengan melaksanakan upacara sesajen

sebagai tanda permohonan terhadap makhluk gaib

(jin).

Akidah Islam : Dalam kamus bahasa Indonesia akidah berarti

keyakinan atau keimanan.8Akidah juga berarti

ikatan, yaitu ikatan hati. Bahwa seseorang yang

beriman mengikatkan hati dan perasaan dengan

sesuatu kepercayaan yang tidak lagiditukarnya

dengan kepercayaan lain.9Jadi, akidah Islam adalah

sesuatu yang dipercayai dan diyakini kebenarannya

oleh hati manusia, sesuai ajaran Islam dengan

berpedoman kepada Al-Qur’an dan Hadits.

Dari penegasan istilah yang telah penulis paparkan, maka penulis

berkesimpulan bahwa tradisi pengobatan manyangge yang penulis teliti ini

merupakan suatu tradisi pengobatan yang bersumber dari ajaran nenek moyang

atau orang-orang terdahulu serta diajarakan secara turun-temurun. Dalam

tradisi pengobatan manyangge ini dukun melaksanakan upacara sesajen sebagai

tanda permohonan terhadap makhluk gaib dan juga sekaligus menyediakan

ramuan obat. Sesajian merupakan sebagai syarat agar makhluk gaib mau

menjampi-jampikan ramuan obat yang telah disediakan di atas sangkar

bersamaan dengan sesajen. Diyakini bahwa penyakit yang diderita oleh pasien

8 Sulchan Yasyin, Kamus Pintar Bahasa Indonesia, (Surabaya: Amanah, 1995), hal. 12.
9 Kaelany HD, Islam Iman dan Amal Saleh, (Jakarta: Rineka Cipta), 2000, hal. 58.
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bersumber dari makhluk gaib (jin) tersebut dan makhluk gaib (jin) dianggap

memiliki kekuatan dan kemampuan atas suatu penyakit. Selanjutnya, Tradisi

pengobatan manyangge ini akan dibahas dengan pendekatan aqidah Islam.

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini difokuskan pada masalah Tradisi Pengobatan Manyangge

Ditinjau dari Akidah Islam (Studi Kasus di Desa Seberang Pulau Busuk

Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi). Penelitian mengenai tradisi

pengobatan, sebelumnya sudah ada mengkaji atau menelitinya. Berikut

beberapa di antaranya:

M. Harfiz, dengan judul skripsinya “Pengobatan Melalui Bunian

Dalam Islam (Studi Kasus Pengobatan Dengan Media Bunian Di Jalan Bawal

Kecamatan Tangkerang Tengah, Pekanbaru)”. Dalam penelitian ini M. Harfiz

berusaha memaparkan bagaimana cara pengobatan Bunian dalam

Islam.Penelitian M. Harfiz sebagaimana tertulis di atas terdapat perbedaan

pembahasan penelitian yang penulis teliti. M. Harfiz membahas masalah

pengobatan melalui media Bunian, sedangkan peneliti menggunakan

pengobatan melalui media manyangge (sesajian yang dimasukkan dalam

sebuah sanggkar).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Masriadi dengan judul

penelitiannya “Pengobatan Bedah Ayam Di Tinjau Dari Aqidah Islam: Studi

Kasus Di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar”.

Dalam penelitiannya itu Masriadi menggunakan media Bedah Ayam dalam

pengobatannya dan sudah barang tentu caranya juga akan berbeda dengan

pengobatan manyangge.



9

Berbeda dengan M. Harfiz dan Masriadi, Abdulrahman Sayuti dengan

judul penelitiannya “Tradisi Pengobatan Di Dapur Ditinjau Dari Aqidah

Islam (Studi Kasus Di Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan-

Riau)”. Dalam penelitian  tersebut menggunakan media khusus dalam upacara

pengobatannya yaitu di dapur.

Berbeda juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Asri Raja dengan

judul penelitiannya “Tinjauan Ajaran Islam Terhadap Pengobatan Gumantan

Di Desa Teluk Beringin Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan

Singingi“. Dalam penelitiannya itu, upacara pelaksanaan pengobatan

dilakasanakan dengan iringi berbagai alat musik tradisional.

Dengan demikian, penelitian ini dapat dilakukan meski telah ada

beberapa topik yang membahas tentang pengobatan yang menggunkaan

pendekatan Aqidah Islam, namun fokus pembahasannya, masing-masing topik

memiliki spesifik berbeda-beda. Penelitian ini berbeda dari karya-karya

terdahulu, pada penelitian ini peneliti akan menekankan pada Tradisi

Pengobatan Manyangge Ditinjau dari Akidah Islam (Studi Kasus di Desa

Seberang Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi).

G. Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional

1. Kerangka Teoritis

Akidah dikenal juga dengan istilah iman. Iman berasal dari bahasa

Arab dengan kata dasar amana- yu’minu- imanan, artinya beriman atau

percaya. Dalam bahasa Indonesia artinya mengakui atau yakin bahwa

sesuatu (yang dipercayai) itu memang benar atau nyata adanya. Akidah

artinya ikatan, yaitu ikatan hati. Bahwa seseorang yang beriman
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mengikatkan hati dan perasaan dengan sesuatu kepercayaan yang tidak lagi

ditukarnya dengan kepercayaan lain.10

Akidah Islam adalah sesuatu yang dipercayai dan diyakini

kebenarannya oleh hati manusia, sesuai ajaran Islam dengan berpedoman

kepada Al-Qur’an dan Hadits.11

Dalam buku Sejarah & Pengantar Ilmu Tauhid/ Kalam, Gustave Le

Bon Punjangga Prancis Yang terkenal dan seorang ahli Kemasyarakatan

dalamkitabnya Al Araa’wal Mu’taqadat mentakrifkan bahwa akidah itu,

ialah keimanan yang tumbuh dari suatu sumber yang tak dapat dirasakan

yang memaksa manusia mempercayai sesuatu ketentuan tanpa dalil.12

Kemudian di dalam buku Materi Dasar Islam di katakan

bahwa,”Akidah 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.13

Akidah merupakan prinsip dan pokok ajaran Islam. Karena Akidah

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.14

10Op. Cit., Kaelany HD, hal. 58.
11 A. Darin dan Didi R., Meluruskan Aqidah, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1989),  hal. 11.
12 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Sejarah & Pengantar Ilmu Tauhid/ Kalam,

(Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), hal. 38.
13Arif B. Iskandar, Materi Dasar Islam, (Bogor : Al-Azhar, 2007), hal. 8.
14Muhammad Ahmad, Tauhid Ilmu Kalam., (Bandung : CV Pustaka Setia, 2009), hal. 1.
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Jadi dari beberapa sumber yang membahas dan mengkaji akidah

dapat penulis simpulkan bahwa akidah Islam itu merupakan hal yang wajib

dipercayai dan tidak dapat diganggu gugat kebenarannya serta menjadi

pondasi di dalam agama Islam. Selanjutnya  jika dibahas lebih jauh, maka

akidah itu mencakup Kepercayaan kepada Allah, Malaikat, Kitab Suci,

Nabi dan Rosul, Hari kiamat, serta qada’ dan qadar. Sebagai mana sabda

nabi Muhammad SAW.

د أَْخبِْرنِي َعِن ْاِإلْسالَِم، فَقَاَل َرُسْوُل هللاِ صلى هللا علی ھ وسلم : یَا ُمَحمَّ
الَةَ  ًدا َرُسْوُل هللاِ َوتُقِْیَم الصَّ ْاِإلِسالَُم أَْن تَْشھََد أَْن الَ إِلَھَ إِالَّ هللاُ َوأَنَّ ُمَحمَّ

كاَةَ َوتَُصْوَم َرَمَضانَ  َوتَُحجَّ اْلبَْیَت إِِن اْستَطَْعَت إِلَْیِھ َسبِْیالً قَاَل : َوتُْؤتَِي الزَّ
قُھُ، قَاَل: فَأَْخبِْرنِي َعِن ْاِإلْیَماِن قَاَل : أَْن َصَدْقَت، فََعِجْبنَا لَھُ  یَْسأَلُھُ َویَُصدِّ

Artinya:
“Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam ?”, maka

bersabdalah Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam : “ Islam adalah
engkau bersaksi bahwa tidak ada Ilah (Tuhan yang disembah) selain
Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, engkau
mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan pergi haji
jika mampu “, kemudian dia berkata: “ anda benar “. Kami semua heran,
dia yang bertanya dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya
lagi: “ Beritahukan aku tentang Iman “. Lalu beliau bersabda: “ Engkau
beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-
rasul-Nya dan hari akhir dan engkau beriman kepada takdir yang baik
maupun yang buruk “(HR. Muslim)15

Kemudian tradisi pengobatan manyangge yang terdapat di Desa

Seberang Pulau Busuk Kecamatan Inuman merupakan sebuah pengobatan

yang dilakukan oleh seorang dukun melalui proses upacaramanyangge

yaitu dengan melaksanakan upacara sesajen sebagai tanda permohonan

penyembuhan terhadap makhluk gaib (jin).Diyakini bahwa penyakit yang

15Hasan al- Banna dan Imam Nawawi, Al-Ma’tsurat &Hadits Arba’in, Jakarta: Gema
Insani, 2009, hal. 44-47.
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diderita oleh pasien bersumber dari makhluk gaib (jin) tersebut dan

makhluk gaib (jin) dianggap memiliki kekuatan dan kemampuan atas suatu

penyakit.

Seorang dukun manyangge memiliki kelebihan, karena memiliki

kemampuan untuk berhubungan dengan makhluk gaib (jin) serta meminta

bantuan atau mempergunakannya untuk penyembuhan penyakit pasien.

2. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan konsep yang dijelaskan melalui

indikator-indikator yang bertujuan untuk menjelaskan konsep teoritis agar

tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini.

a. Syirik16

Terdapatnya indikator-indikator syirik pada tradisi yang

dilakukan masyarakat desa Seberang Pulau Busuk, bisa dilihat sebagi

berikut:

1) Memberikan makan berupa sesajen kepada makhluk gaib.

2) Meminta bantuan jin dalam penyembuhan suatu penyakit.

3) Terdapatnya tahyul dan khurafat dalam tradisi pengobatan tersebut.

b. Akidah

Akidah Masyarakat desa Seberang Pulau Busuk jika dilihat dari

indikator-indikatornya adalah sebagai berikut:

1) Masyarakatnya beragama Islam 100%.

2) Memahami rukun Iman dan Islam.

16Dalam bahasa yang sederhana syirik dapat di artikan dengan mensekutukan Allah,
menjadikan Allah punya tandingan. Dalam konsep yang lebih luas syirik adalah menggantungkan
keyakinan kepada makhluk. Op. Cit., Ali Abri, hal. 3.
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H. Metode Penelitian

1. Metode yang Digunakan

Penelitian lapangan ini menggunakan metode kualitatif dimana

peneliti di pandang sebagai prosedur penelitian  yang diharapkan  dapat

memberikan data deskriptif.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini yang dilaksanakan di Desa Seberang Pulau Busuk

Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah masyarakat

Desa Seberang Pulau Busuk Kecamatan Kecamatan Inuman Kabupaten

Kuantan Singingi.

Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah tentang

Tradisi Pengobatan Manyangge Ditinjau dari Akidah Islam (Studi Kasus

di Desa Seberang Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan

Singingi).

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis melakasanakan penelitian lapangan

dengan data yang diperoleh dari:

a. Data primer: Yaitu data pokok yang berhubungan dengan pelaksanaan

pengobatan yang bersumber dari dukun dan masyarakat Desa Seberang

Pulau Busuk.
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b. Data sekunder: yaitu data yang diperoleh melalui dokumentasi dan

buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diteliti

tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menunjang dan memperoleh informasi serta data yang

akurat terhadap penelitian ini digunakan metode penelitian yaitu:

a. Observasi

Penggunaan metode observasi adalah pengamatan langsung

kepada suatu obyek yang akan diteliti, dapat dilakukan dalam waktu

yang singkat. Dalam hal ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran

yang tepat mengenai obyek penelitian sehingga dapat disusun dalam

daftar kuestioner yang tepat atau dapat menyusun suatu desain

penelitian yang cermat, dan mengecek sendiri sampai dimana

keabsahan data dan informasi yang telah dikumpulkan. Dalam

penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan secara lansung tentang

tradisi pengobatan manyangge di Desa Seberang Pulau Busuk.

b. Dokumentasi

Dokumentasi sudah lama digunakan dalam sebuah penelitian

sebagai sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk menguji,

menganalisis, menafsirkan, bahkan bisa juga untuk meramalkan setiap

bahan tertulis ataupun film. Dalam penelitian ini, peneliti akan

menggunakan hasil dokumentasi berupa data-data yang berasal dari

Kantor desa Seberang Pulau Busuk yang berkenaan dengan gambaran

umum desa, baik dari segi luas, letak pemerintahan, kependudukan serta

yang lain.
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c. Wawancara

Wawancara ini adalah penulis mengadakan tatap muka langsung

tokoh Masyarakat, Dukun serta masyarakat yang terlibat lansung dalam

tradisi pengobatan manyangge tersebut.

6. Analisa Data

Setelah penulis mendapatkan data-data yang diperlukan dalam

penelitian ini, maka selanjutnya penulis akan menggunakan tehnik

deskriptif analisis yang menganalisa data yang telah ada dengan

menggunakan akidah Islam sebagai pisau bedah.

I. Sistematika Penulisan

Untuk melihat secara keseluruhan dari hasil penelitian ini, maka penulis

menyusunnya dalam  bentuk enam Bab dan untuk lebih jelasnya lihat uraian

dibawah ini:

BAB I : Merupakan bab pendahuluan, meliputi : Latar Belakang

Masalah, Alasan Pemilihan Judul, Penegasan Istilah, Rumusan

Permasalahan, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan

Pustaka, Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional, Metode

Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Merupakan Tinjauan Umum Lokasi Penelitian, meliputi tentang

geografis dan demografis, kependudukan, adat istiadat, agama

dan pendidikan serta sosial ekonomi.

BAB III : Merupakan Berobat dalam Islam yang menjelaskan tentang

bagaimana cara berobat yang dibenarkan dalam Islam.
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BAB IV : Merupakan bab Penyajian Datayang menerangkan tentang

Tradisi Pengobatan Manyangge;asal usulnya, jenis penyakit yang

bisa diobati dengan manyangge dan tata cara pelakasanaanya.

BAB V : Merupakan bab analisa pembahasan, yang berisikan tentang

bagaimana Tradisi Pengobatan Manyangge ditinjau dari Akidah

Islam.

BAB VI : Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-

saran.


