
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pelestarian Budaya

Pelestarian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI offline,

QT Media , 2014) berasal dari kata dasar lestari, yang artinya adalah tetap

selama-lamanya tidak berubah. Kemudian, dalam kaidah penggunaan Bahasa

Indonesia, pengunaan awalan pe- dan akhiran –an artinya digunakan untuk

menggambarkan sebuah proses atau upaya (kata kerja). Jadi berdasarkan kata

kunci lestari ditambah awalan pe- dan akhiran –an, maka yang dimaksud

pelestarian adalah upaya atau proses untuk membuat sesuatu tetap selama-

lamanya tidak berubah. Bisa pula didefinisikan sebagai upaya untuk

mempertahankan sesuatu supaya tetap sebagaimana adanya.

Merujuk pada definisi pelestarian dalam Kamus Bahasa Indonesia

diatas, maka saya mendefinisikan bahwa yang dimaksud pelestarian budaya

(ataupun budaya lokal) adalah upaya untuk mempertahankan agar/supaya

budaya tetap sebagaimana adanya.

Lebih rinci A.W. Widjaja (1986) mengartikan pelestarian sebagai

kegiatan atau yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu guna

mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap

dan abadi, bersifat dinamis, luwes, dan selektif (Jacobus, 2006:115).

Mengenai pelestarian budaya lokal, Jacobus Ranjabar (2006:114)
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mengemukakan bahwa pelestarian norma lama bangsa (budaya

lokal) adalah mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional

dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, serta

menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan

berkembang.

Salah satu tujuan diadakannya pelestarian budaya adalah juga untuk

melakukan revitalisasi budaya (penguatan). Mengenai revitalisasi budaya

Prof. A.Chaedar Alwasilah mengatakan adanya tiga langkah, yaitu : (1)

pemahaman untuk menimbulkan kesadaran, (2) perencanaan secara kolektif,

dan (2) pembangkitan kreatifitas kebudyaaan.

pelestarian adalah sebuah upaya yang berdasar, dan dasar ini disebut

juga faktor-faktor yang mendukungnya baik itu dari dalam maupun dari luar

dari hal yang dilestarikan. Maka dari itu, sebuah proses atau tindakan

pelestarian mengenal strategi atapun teknik yang didasarkan pada kebutuhan

dan kondisinya masing-masing ( Chaedar, 2006: 18)

Kelestarian tidak mungkin berdiri sendiri, oleh karena senantiasa

berpasangan dengan perkembangan, dalam hal ini kelangsungan hidup.

Kelestarian merupakan aspek stabilisasi kehidupan manusia, sedangkan

kelangsungan hidup merupakan percerminan dinamika. (Soekanto, 2003:

432)

Menjadi sebuah ketentuan dalam pelestarian budaya akan adanya

wujud budaya, dimana artinya bahwa budaya yang dilestarikan memang

masih ada dan diketahui, walaupun pada perkembangannya semakin terkisis



atau dilupakan. Pelestarian itu hanya bisa dilakukan secara efektif manakala

benda yang dilestarikan itu tetap digunakan dan tetap ada dijalankan. Kapan

budaya itu tak lagi digunakan maka budaya itu akan hilang. Kapan alat-alat

itu tak lagi digunakan oleh masyarakat, alat-alat itu dengan sendirinya akan

hilang (Prof. Dr. I Gede Pitana, Bali Post, 2003)

Mengenai proses kebudayaan dan strategi atau pola yang

digunakannya, perlu untuk merujuk pada pengertian kebudayaan yang

diajukan oleh Prof. Dr. C.A. van Peursen (1988:233), berikut ini :

Kebudayaan sebetulnya bukan suatu kata benda, melainkan suatu kata kerja.

Atau dengan lain perkataan, kebudayaan adalah karya kita sendiri, tanggung

jawab kita sendiri. Demikian kebudayaan dilukiskan secara fungsionil, yaitu

sebagai suatu relasi terhadap rencana hidup kita sendiri. Kebudayaan lalu

nampak sebagai suatu proses belajar raksasa yang sedang dijalankan oleh

umat manusia. Kebudayaan tidak terlaksana diluar kita sendiri, maka kita

(manusia) sendirilah yang harus menemukan suatu strategi kebudayaan.

Termasuk dalam proses melestarikan kebudayaan. Karena, proses

melestarikan kebudayaan itu adalah pada hakekatnya akan mengarah kepada

perilaku kebudayaan dengan sendirinya, jika dilakukan secara terus menerus

dan dalam kurun waktu tertentu.

2.2 Upaya - Upaya Pelestarian Kebudayaan Asli Bangsa Indonesia

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor  52 tahun 2007

tentang pedoman Pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial

budaya masyarakat pasal 3 yang berbunyi :



Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial

Budaya Masyarakat dilakukan dengan :

a. konsep dasar

b. program dasar; dan

c. strategi pelaksanaan.

Dan dalam  pasal 4 yang berbunyi tentang :

Konsep dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

a. pengakomodasian keanekaragaman lokal untuk memperkokoh kebudayaan

nasional

b. penciptaan stabilitas nasional, di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial

budaya, agama maupun pertahanan dan keamanan nasional

c. menjaga, melindungi dan membina adat istiadat dan nilai sosial budaya

masyarakat

d. penumbuhkembangan semangat kebersamaan dan kegotongroyongan

e. partisipasi, kreatifitas, dan kemandirian masyarakat

f. media menumbuhkembangkan modal sosial; dan

g. terbentuknya komitmen dan kepedulian masyarakat yang menjunjung tinggi

nilai sosial budaya

Di desa Tanjung Alai masyarakat dan pemerintah juga melakukan

berbagai upaya- upaya untuk melestarikan budaya yang ada di desa Tanjung

Alai. Menurut kepala desa Tanjung Alai yaitu bapak  Yulhendri, S. Pd beliau

mengatakan di dalam melestarikan budaya adat istiadat ini pemerintah sudah

melakukan kegiatan diantaranya :



a. melakukan kegiatan - kegiatan atau pelatihan - pelatihan adat istiadat

diantaranya pelatihan dzikir bagubano dan calempong.

b. Melakukan pembinaan kepada generasi muda melalui dukungan terhadap

organisasi Pemuda dan Pelajar  di desa Tanjung Alai diantaranya organisasi

(RIMAT ) remaja Mesjid Tanjung Alai dan ikatan pelajar mahasiswa Tanjung

Alai (IPMTA)

c. Tetap mempertahankan nilai nilai budaya atau adat istiadat dalam segi

kemasyarakatan seperti dalam pelaksanaan pernikahan, khitan, dan memeberi

gelar nama anak yang melibatkan ninik mamak dan pucuk adat nan tigo selo (

tali berpilin tigo )

2.3 Definisi Budaya

Budaya menurut Koentjaraningrat dalam bukunya (Pengantar

Antropologi II 2005 : 12 ) mengemukakan budaya di dalam sanskerta budhi

(buddhayah adalah bentuk jamaknya, dan dengan demikian “ Kebudayaan”

Dapat diartikan “ Pikiran dan akal” Kebudayaan merupakan keseluruhan yang

kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian,

moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat

seseorang sebagai anggota masyarakat.

Budaya menurut Dra.Elly M. Setiadi,M.Si (2006 : 27) bentuk jamak

dari kata budi dan daya yang berarti cinta, karsa dan rasa, kata budaya

sebenarnya berasal dari bahasa sanskerta budhaya yang bentuk jamak kata

budhi yang berarti budi atau akal.



Budaya juga cara atau sikap hidup manusia dalam hubungannya

secara timbal balik dengan alam dan lingkungan hidupnya yang di dalamnya

sudah tercakup pula segala hasil dari cipta, rasa, karsa, dan karya, baik yang

fisik materil maupun yang psikologis, idil dan spiritual. Dengan kata lain

kebudayaan mencakup semua yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia

sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri atas segala sesuatu yang

dipelajari dari pola – pola perilaku yang normatif, artinya mencakup segala

cara-cara atau pola-pola berpikir, merasakan dan bertindak. ( Sistem Sosial

Budaya Indonesia Jacobus Ranjabar, S. H., M.Si 2013 :16 )

2.4 Unsur-Unsur Kebudayaan

Menurut Koenjoningrat dalam bukunya ( Pengantar Antropologi

2011 : 80) Dalam setiap budaya terdapat di dalamnya unsur-unsur yang juga

dimiliki oleh berbagai budaya lain. Koentjaraningrat menyebutkan sebagai

unsur-unsur budaya yang universal yang meliputi: sistem religius dan

keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan,

bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian hidup, sistem teknologi dan

peralatan. Setiap unsur-unsur budaya universal tersebut menjelma kedalam

tiga wujud budaya yaitu (a) wujud budaya sebagai sebagai kompleks dari ide-

ide, gagasan, nilai-nilai,norma-norma peraturan dan sebagainya. (b) wujudkan

budaya sebagai suatu kompleks aktifitas serta tindakan bepola dari manusia di

dalam suatu masyarakat. (c) wujud budaya sebagai benda-benda hasil karya

manusia.



Di desa Tanjung Alai juga memiliki berbagai budaya diantara

budaya perkawinan, budaya badikiu bagubano, dan budaya calempong dan

gong. Dan Di dalam budaya juga memiliki bebagai adat istiadat yang telah

lama di jalankan di desa Tanjung Alai, adat istiadatnya masih berjalan

dengan baik dan di pegang teguh oleh ninik mamak  dan masyarakatnya

diantaranya adat 9 syawal dan adat khatib 1 syawal.

2.5 Pengertian Adat Istiadat

Sistem nilai budaya, pandangan hidup, dan ideologi. Sistem nilai

budaya adalah tingkat dan paling abstrak dari adat istiadat. Sebabnya ialah

karena nilai budaya terdiri dari konsep - konsep mengenal segala sesuatu

yang dinilai berharga dan penting oleh warga suatu masyarakat, sehingga

dapat berfungsi sebagai suatu pedoman orientasi pada kehidupan para warga

masyarakat yang bersangkutan (Koenjajaraningrat Pengantar Antropologi I

2011 :76)

Aryono Soeyono (1985: 4) mengemukakan bahwa “adat adalah

kebiasaan yang bersifat magis religius dari kehidupan penduduk asli, yang

meliputi antara lain mengenai nilai-nilai budaya norma-norma yang aturan -

aturan saling berkaitan yang kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan

tradisional”. Selain itu pengertian adat juga tercantum dalam pengantar

hukum adat Indonesia, (Roelof Van Djik, 1979: 5) menyatakan bahwa “adat

adalah segala bentuk kesusilaan dan kebiasaan orang Indonesia yang menjadi

tingkah laku sehari-hari antara satu sama lain”.



Adat istiadat yang ada di desa Tanjung Alai memiliki nilai dan

norma-norma yang tinggi bagi masyarakat baik untuk mempertahankan

tradisi, meningkatkan silaturrahmi, memperbaiki ahlak masyarakat,

memeperkokoh persatuan dan kesatuan masyarakat desa Tanjung Alai.

2.6 Pengertian Adat Istiadat dalam Kehidupan di Masyarakat

Adat istiadat adalah kepercayaan-kepercayaan, nilai-nilai, pola

perilaku, norma-norma yang mengatur tindakan yang diwariskan dari

generasi satu ke generasi lain. Adat istiadat secara harfiah berarti praktek–

praktek berdasarkan kebiasaan, baik perorangan maupun kelompok

(Machmud 2007:180).

Adat adalah aturan dan perbuatan yang lazim dituruti atau dilakukan

sejak dahulu kala (Kamus umum bahasa Indonesia). Timbulnya adat berawal

dari usaha orang - orang dalam suatu masyarakat di daerah yang

menginginkan terciptanya ketertiban di masyarakat. Adat istiadat adalah tata

kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi ke generasi sebagai

warisan sehingga kuat hubungan dan penyatuannya dengan pola - pola

perilaku masyarakat.

Adat istiadat yang ada di desa Tanjung Alai sangat mirip dengan

adat istiadat Minangkabau yang terkenal dengan adatnya yang kuat dari

zaman dahulu sampai sekarang dengan semboyan “Adat Basandi Syara’

Syara’ Basandi Kitabullah” ( Prof.Dr. yaswirman hukum keluarga 2013:97)



Adat berarti peraturan, Sandi artinya landasan, Syarak artinya

kumpulan hukum-hukum Islam, Kitabullah berarti kumpulan wahyu-wahyu

Allah SWT yang diturunkan kepada rasul-rasul tertentu. Adat Bersandi

Syara’ Sayara’ Basandikan Kitabullah artinya adalah aturan-aturan adat

takluk kepada syariat-syariat Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW

( Prof.Dr. Yaswirman Hukum Keluarga 2013:97)

Adat Minang terbagi kepada 4 bagian desebut “Adaik nan ampek”

adat yang empat ( Prof.Dr. Yaswirman Hukum Keluarga 2013:98)

a. Adat nan sabana adat ( adat yang sebenarnya) yakni kenyataan yang berlaku

di dalam masyarakat sebagai hukum tuhan (sunnatullah), seperti adat api

membakar, adat air membasahi.

b. Adat nan diadatkan, yakni dirancang dan diwariskan oleh nenek moyang

minangkabau dalam mengatur kehidupan masyarakat khususnya bidang

sosial, budaya dan hukum, seperti yang tertuang dalam “undang-undang nan

duapuluh, cupak nan empat ”

c. Adat nan teradat, yakni kebiasaan setempat dan bisa jadi tidak ada di tempat

lain, bisa juga bertambah di tempat lain dan bisa pula hilang menurut

kepentingan. Adat ini dirumuskan oleh ninik mamak setempat lalu diadatkan.

Pepatah mengatakan : “lain lubuk lain pula ikannya, lain padang lain pula

belalangnya” ( kebiasaan suatu daerah berbeda dengan daerah lain), seperti

adat perkawinan dan meminang.

d. Adat istiadat, yakni kebiasaan yang berkaitan dengan tingkah laku da

kesenangan untuk menampung keinginan masyarakat. Misalnya main layang-



layang sehabis panen, berburu dimusim panas, dan sebagainya. Adat istiadat

ini cendrug berubah menjadi kebiasaan buruk, seperti perjudian, menyabung

ayam , adu burung.

Adat istiadat yang sesuai menurut agama yang ada di desa Tanjung

Alai adalah adat ziarah kubur, badiqiu, berzanji marhaban saat turun mandi

anak dan khitanan. Karena di dalam acara yang dibaca  adalah ayat-ayat suci

Al-quran atau kalam Allah (perkataan allah).

Adat Istiadat adalah aneka kelaziman dalam suatu nagari yang

mengikuti pasang naik dan pasang surut situasi masyarakat. Kelaziman ini

pada umumnya menyangkut rasa seni budaya masyarakat, seperti acara-acara

keramaian anak negeri, seperti pertunjukan pencak silat, calempong , badikiu,

dan aneka kesenian yang dihubungkan dengan perayaan adat  di desa Tanjung

Alai

2.7 Pengertian Desa

Menurut (HAW.Widjaja 2005:82) Desa atau yang disebut dengan

nama lain dan selanjutnya desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan asal usul adat istiadat

setempat yang diakui dan dihormati dalam sisitem pemerintah Negara

kesatuan Republik Indonesia. Dari pengertian diatas terdapat  banyak istilah

di negara tentang masyarakat tersebut seperti dusun bagi masyarakat

Sumatera Selatan, Dati bagi Maluku, Negeri di Minang atau Wanua Dimina



Hasa. Pada daerah lain masyarakat setingkat desa juga memiliki berbagai

istilah dan keunikan baik mata pencaharian maupun adat-istiadat.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 208

disebutkan tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam memimpin

penyelenggaraan pemerintahan Desa diatur lebih lanjut dengan PERDA,

berdasarkan peraturan pemerintah.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Pasal 5

tentang pedoman umum pengaturan mengenai Desa yang menjadi

kewenangan pemerintah desa mencakup:

a. Kewenangan yang sudah berdasarkan hak asal-usul desa.

b. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang telah berlaku

belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah.

c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah

Kabupaten.

Kreativitas masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi

masyarakat dalam pembangunan dengan memanfaatkan dan memberdayakan

potensi Desa dalam meningkatkan pendapatan Desa pada gilirannya

menghasilkan masyarakat desa yang berkemampuan untuk mandiri

(HAW.Widjaja, 2005:84).

Sebagai wujud demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

dibentuk badan permusyawaratan desa atau BPD atau sebutan lain yang

sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan yang

berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintah



desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa. Di

desa dibentuk lembaga masyarakat yang berkedudukan sebagai mitra

pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa. Kepala desa pada

dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan

prosedurnya pertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati atau Wali

Kota melalui Camat.

Menurut Yulianti (2003:240), Desa memiliki ciri-ciri yang khas

sebagaimana yang dicirikan sebagai berikut:

a. Secara umum: Dengan bahasa ibu yang kental, Tingkat pendidikan yang

relatif rendah, Mata pencaharian yang umumnya disektor pertanian.

b. Secara Ekonomi: Dengan komunitas masyarakat yang memiliki model

produktif yang khas.

c. Secara sosiolagi: Dengan dua makna positif dan negatif, Makna positif yang

melekat di desa antara lain kesamaan dan kejujuran, Makna negatif seperti

kebodohan dan keterbelakangan.

d. Secara hukum dan politik: Dengan adanya otonomi yang membangun tahta

kehidupan desa bagi kepentingan, Penduduk, yang sebanarnya diketahui

sendiri oleh masyarakat desa bukan pihak luar.

Pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum berdasarkan hak

asal-usul dan adat istiadat mengandung makna pemeliharaan terhadap hak-

hak asli masyarakat desa dengan landasan keaneka ragaman, partisipasi,

otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Saat ini komposisi

dan struktur masyarakat pedesaan jauh berbeda, generasi pemuda penerus



adalah komponen yang dominan yang justru akan membingungkan dengan

upaya pengembalian nilai-nilai lama. Perlu didasari bahwa kenyataan sebagai

suatu realitas yang tidak dapat dihindari sehingga upaya yang diperlukan

adalah menyesuaikan perkembangannya kearah yang lebih kondusif.

Landasan pemikiran inilah yang mendasari perlunya mengembangkan desa

sebagai bagian dari sistem pemerintah nasional dengan tiga fungsi pokok

yakni sebagai struktur perantara, pelayanan masyarakat dan agen

pembaharuan.

2.8 Konsep Islam

Di dalam buku ilmu fiqih Pengertian urf adalah sikap, perbuatan dan

perkataan yang biasa di lakukan oleh kebanyakan manusia atau oleh manusia

seluruhnya Prof.H.A Djazuli 2012 ;89). Dalam Sistem hukum romawi,apa

lagi sistem hukum adat, adat ini menjadi sumber hukum. Dalam sistem

hukum Islam, adat di jadikan salah satu unsur yang dipertimbangkan dalam

menetapkan hukum. Penghargaan Islam terhadap hukum adat ini

menyebabkan sikap yang toleran dan memberikan pengakuan terhadap

hukum yang berdasar adat menjadi hukum yang diakui oleh hukum Islam.

Walaupun demkian tersebut tidaklah mutlak, tetapi harus memenuhi syarat-

syarat tertentu. Demi untuk menjaga nilai-nilai, prinsip-prinsip dan identitas

hukum Islam. (Prof.H.A Djazuli 2012;90)

Syarat-syarat ‘urf bisa diterima oleh hukum Islam adalah :

a. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al-Qur’an atau

sunnah



b. Pemakaian tidak mengakibatkan di kesampingkannya nash syari’ah termasuk

juga tidak mengakibatkan ke kesempitan dan kesulitan.

c. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya biasa di lakukan oleh

beberapa orang saja.

Urf yang memenuhi persyaratan di atas di gunakan oleh para ulama.

Imam malik misalnya mendasarkan hukum kepada urf ahli madinah. Abu

Hanifah mempunyai perbedaan-perbedaan pendapat dengan pengikut-

pengikutnya karena perbedaan urf. Imam Syafe’i mempunyai qaol qodim dan

qaol jadid antara lain disebabkan karena urf yang berbeda. Perbedaan

pendapat di sini adalah di sebabkan perbedaan tempat dan zaman bukan

karena perbedaan argumentasi dan alasan (Prof.H.A Djazuli 2012; 90 )

Ada beberapa pembagian urf di antaranya adalah :

a. Ditinjau dari segi kualitas (bisa diterima dan ditolaknya oleh syari’ah) ada

dua macam urf yaitu:

1. Urf yang fasid atau urf yang batal, yaitu yang bertentangan dengan

syari’ah. Seperti ada kebiasaan menghalalkan minuman-minuman yang

memabukkan, menghalalkan makanan yang riba, adat kebiasaan

memboroskan harta.

2. Urf yang sahih atau al-adah ashahihah yaitu urf yang tidak bertentangan

dengan syari’ah. Seperti memesan dibuatkan pakaian kepada penjahit.

Bahkan cara pemesanan itu pada sekarang sudah berlaku untuk barang-

barang yang lebih besar lagi, seperti memesan mobil, bangunan-bangunan

dan lain sebagainya.



b. Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, adat kebiasaan bisa kita bagi menjadi:

1. Adat atau urf bersifat umum, yaitu adat kebiasaan yang berlaku untuk

semua orang di semua negeri. Misalnya membayar bis kota dengan tidak

mengadakan ijab qabul

2. Adat urf yang khusus, yaitu hanya berlaku di suatu tempat tertentu atau

negeri tertentu saja mislanya adat gono gini di jawa

Di samping itu adat juga bisa berupa :

1. Perkataan, seperti di arab menyebut walad untuk anak laki-laki saja. Atau

di Indonesia meneyebut bapak kepada orang yang lebih tinggi, baik

umurnya, jabatannya, atau ilmunya.

2. Perbuatan, seperti cara berpakaian yang sopan dalam menghadiri

pengajian-pengajian.

Apa bila diperhatikan, penggunaan adat ini bukanlah dalil berdiri

sendiri. Tetapi erat kaitannya dengan al-mashlahah al mursalah. Hanya

bedanya kemaslahatan dalam adat ini sudah sudah berlaaku sejak lama

sampai sekrang. Sedangkan dalam al-mashlahah al-mursalah kemashalatan

itu bisa terjadi pada hal-hal yang sudah biasa berlaku mungkin pula pada hal-

hal yang belum biasa berlaku, bahkan pada hal-hal yang akan diberlakukan.

(Prof.H.A Djazuli 2012; 91)

Sehubungan dengan al’adah ashahihah inilah kemudian timbul kaidah

Alngadatu muhkamatun Yang artinya  “adat itu bisa di jadikan hukum.”

Di dalam Alquran terdapat beberapa surat mengenai adat istiadat diantaranya:

a. Di dalam Surat Al Imran (3) :104 yaitu :










Artinya :

Dan Hendaklah  diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru

kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang

mingkar dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.(al-imran (3):104)

Dan di dalam surat al a’raf (7) : 199 juga menceritakan tentang adat

kebiasaan yang baik yaitu :







Artinya :

Jadikan lah engkau pemaaf : titahkanlah yang urf (adat kebiasaan

yang baik) serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.(al-a’raf (7):

199)

Kata urf dan ma’ruf pada ayat diatas mengacu kebiasaan dan adat

istiadat yang tidak bertentangan dengan al-khoir yakni prinsip-prinsip ajaran

Islam. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa suatu ketika aisyah mengawinkan

seorang gadis yatim kerbatnya kepada seorang pemuda dari kelompok anshar.

(penduduk kota madinah) nabi yang tidak mendengar nyanyian pada acara itu

berkata kepada aisyah, apakah tida ada permainan atau nyanyian:? Karena

orang onshar suka mendengarkan nyanyian. Demikianlah nabi menghargai

adat istiadat atau kebiasaan masyarakat anshor.



Pakar hukum menetapkan bahwa adat kebiasaan dalam suatu

masyarakat selam tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam dapat

dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hukum (al-aat muhakkimah).

Ziarah kubur juga adalah sesuatu hal yang disyariatkan dalam

agama berdasarkan (dengan dalil) hadits-hadits Rasulullah shallallâhu ‘alaihi

wa âlihi wa sallam dan ijma’. Dalil-dalil dari hadits Rasulullah shallallâhu

‘alaihi wa âlihi wa sallam tentang disyariatkannya ziarah kubur di antaranya:

Hadits Buraidah bin Al-Hushaib radhiyallâhu ‘anhu dari Rasulullah

shallallâhu ‘alaihi wa âlihi wa sallam beliau bersabda,

ھَا إِنِّْي ُكْنُت نَھَْیتُُكْم َعْن ِزیَاَرِة اْلقُبُْوِر فَُزْوُروْ 

”Sesungguhnya aku pernah melarang kalian untuk menziarahi kubur,

maka (sekarang) ziarahilah kuburan.” Hadits ini dikeluarkan oleh Imam

Muslim (3/65 dan 6/82) dan Imam Abu Dâud (2/72 dan 131) dengan

tambahan lafazh

ُرُكْم اْآلِخَرةَ  فَإِنَّھَا تَُذكِّ

“Sebab ziarah kubur itu akan mengingatkan pada hari akhirat.”

Dan dari jalan Abu Dâud hadits ini juga diriwayatkan maknanya

oleh Imam Al-Baihaqy (4/77), Imam An-Nasâ`i (1/285-286 dan 2/329-330),

dan Imam Ahmad (5/350, 355-356 dan 361).

Anjuran untuk berziarah tersebut tak lepas dari dua tujuan pokok utama

dalam berziarah :

Pertama, Sarana untuk mengingat kematian. Anjuran untuk selalu

mengingat mati sebenarnya bukan disaat kita sedang berziarah semata, akan



tetapi disetiap saat dan disetiap waktu kita dianjurkan untuk senantiasa ingat

bahwa kelak cepat atau lambat ajal akan datang juga. Akan tetapi dengan

berziarah ke makam, tentu hal tersebut seharusnya membuat sadar bahwa

nantinya juga akan dikubur seperti halnya para pendahulu yang saat ini

sedang dikubur.

Kedua, Untuk mendoakan ahli kubur. Anjuran untuk berziarah yang

kedua ini tentunya kita dibolehkan untuk mendoakan ahli kubur. Ingat men-

doakan bukan meminta doa kepada ahli kubur, barang siapa meminta kepada

selain Allah SWT, maka perbuatan tersebut merupakan kesyirikan. Jadi disaat

kita berziarah, hendaknya mendoakan ahli kubur tersebut kepada Allah SWT.

Demikianlah ulasan singkat tentang dibolehkannya berziarah ke

kuburan, namun harus sesuai dengan aturan dan tata cara yang diajarkan oleh

Rasulullah sallahu'alaihi wasallam.

2.8  Konsep Oprasional

2.8.1 Definisi Konsep

Konsep yang digunakan untuk mengambarkan secara abstrak

kejadizan,keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu

sosial (masri singarimbun,1989:31). Konsep juga merupakan suatu hal

abstrak yang dibentuk dengan menggeneralisasikan hal-hal khusus dan

digeneralisasikan sebagai volume. Dalam hal ini untuk memberikan batasan

yang lebih jelas dari masing-masing konsep yang akan diteliti. Adapun

defenisi konsep yang diajukan sehubungan penelitian ini adalah :



a. Pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya

masyarakat dibangun dengan mengkedepankan tiga pilar utama yaitu pilar

pengembangan ekonomi masyarakat, pilar pelestarian dan pilar kemandrian

masyarakat. Pilar pertama menyangkut aspek nilai guna adat istiadat bagi

tumbuh kembangnya ekonomi masyarakat untuk menjawab tantangan

pemenuhan kebutuhan ekonomi. Pilar yang kedua menyangkut aspek

kebertahanan identitas sosial budaya masyarakat yang menyokong pada

integrasi nasional. Pilar ketiga berkaitan dengan kemampuan masyarakat

melaksanakan pengorganisasian potensi adat istiadat dan nilai sosial budaya

secara otonom, mandiri dan profesional.

b. Budaya adalah hasil karya manusia dalam usahanya mempertahankan hidup,

mengembangkan keturunan dan meningkatkan taraf kesejahteraan dengan

segala keterbatasan kelengkapan jasmaninya serta sumber- sumber alam yang

ada disekitarnya. Kebudayaan boleh dikatakan sebagai perwujudan tanggapan

manusia terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses

penyesuaian diri mereka dengan lingkungan.

c. Adat adalah kebiasaan yang bersifat magis religius dari kehidupan penduduk

asli, yang meliputi antara lain mengenai nilai-nilai budaya norma-norma yang

aturan-aturan saling berkaitan yang kemudian menjadi suatu sistem atau

peraturan tradisional”.

Potensi dan aset adat istadat dan nilai budaya masyarakat sangat besar,

namun belum didayagunakan secara optimal. Khususnya dalam memberi

fundamen ke arah peningkatan ekonomi masyarakat secara nyata. Dengan



demikian, pemberdayaan kelompok masyarakat adat adalah hal penting guna

menopang kehidupan masyarakat khususnya pengembang adat istiadat dan

nilai budaya setempat.

2.9 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2005 : 38).

Dari pengertian diatas, maka penulis menetapkan beberapa variabel yang

diteliti oleh penulis, yaitu upaya pelestarian buadaya adat istiadat di desa

Tanjung Alai kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar

Tabel 2.1 : Operasional Indikator Variabel

Referensi Indikator Sub indicator

Peraturan
Menteri dalam
Negeri nomor
52 tahun 2007
pasal 4 tentang
pedoman
Pelestarian dan
pengembangan
adat istiadat dan
nilai sosial
budaya
masyarakat

1. Membina
budaya adat
istiadat

2. Partisipasi
masyarakat
dalam
pelestaraian
budaya

3. Pelaksanaan
budaya adat
sitiadat

a.pembinaan yang dilakukan  untuk
melestarikan budaya adat istiadat

a. a. a.Kesadaran masyarakat untuk
berpartisipasi dalam pelestaraiam
budaya

b.Pengarug partisipasi masyarakat
terhadap pelestarian budaya

a. tentang pelaksanaan budaya adat
istiadat


