
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw dan rasul

sebagai utusan-Nya yang terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh umat

manusia hingga akhir zaman.1 Yang berintikan tauhid atau keesaan Tuhan dimanapun

dan kapanpun dandibawa secara berantai (estafet) dari satu generasi ke generasi

selanjutnya dari satu angkatan keangkatan berikutnya, yaitu sebagai rahmat, hidayat,

dan petunjuk bagi manusia dan merupakan manifestasi2 dari sifat rahman dan Rahim

Allah SWT.3

Agama Islam adalah satu-satunya agama yang di akui di sisi Allah swt. Ajaran

dan ketentuan-Nya yaituAl-qur’an dan sunnah. Sehingga beruntunglah bagi mereka

yang telah menjadi pengikutnya kemudian dapat pula melaksanakan dan

mengamalkan ajaran Islam secara baik dan benar. Islam lahir membawa akidah

ketauhidan dan melepaskan manusia kepada ikatan berhala-berhala, serta benda-

benda lain yang posisinya hanyalah sebagai makhluk Allah SWT dan ajaran Islam di

dukung oleh krangka dasar agama Islam yaitu akidah, tauhid, dan akhlak.

Oleh karena itu kita perlu memiliki akidah dan menjaganya jangan sampai

rusak serta tidak menyimpang dari aqidah yang sebenarnya. Apalagi mencampur

adukkannya dengan suatu kepercayaan yang dapat merusak aqidah. Yang mana

1 H. A.Kadir Sobur, Tauhid Teologis, (Jakarta: Gaung Persada Press Group 2013), hlm. 5
2 Manifestasi disini adalah perwujudan suatu pernyataan perasaan atau tindakan dari suatu yang

tidak kelihatan menjadi ujud yang dapat dilihat dari sifatnya.
3 Kadir Sobur, Op.Cit., hlm. 5



akidah berarti “keyakinan”, keyakinan bahwa Allah itu Maha Esa yang menjadi

pegangan hidup setiap pemeluk agama Islam.Dan Akidah juga berarti ikatan yang

kuat antara sesama manusia dalam satu keyakinanantara manusia sebagai makhluk

dengan Allah sebagai Khaliq.4

Adapun masalah tauhid karena bagian yang terpentingnya adalah mempelajari

tentang wujud dan sifat-sifat yang boleh disifatkan dengan cara menetapkan aqidah

agama dengan menggunakan dalil naqli, aqli, dan dalil wijdan5.

Masalah Akhlaq merupakan suatu masalah yang sangat mendasar bagi setiap

pribadi muslim dalam kehidupan sehari-hari yang mampu mewarnai segala sikap dan

perilakunya baik ketika berhubungan dengan manusia maupun ketika berhubungan

dengan alam sekitar, terlebih lagi dalam berhubungan dengan Allah SWT menuju

keselamatan dunia dan akhirat.akhlak adalah ilmu pengetahuan yang memberikan

batasan antara baik dan buruk, antara yang terpuji dan yang tercela, baik berupa

perkataan maupun perbuatan manusia untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan

lahir batin.

Jadi di dalam Islam, akidah, tauhid, dan akhlak sangat mempengaruhi satu

sama lain yang mana Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada Nabi

Muhammad SAW dan RasulNya untuk menjadi pedoman hidup manusia dan ilmu

pokok-pokok agama yang menyangkut ihwal akidah dan keimanan atau tauhid.

Sedangkan akhlak merupakan keadan jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan

yang baik dengan mudah, karena keterbiasaan.Akhlak yang baik menurut pandangan

4 H. Ali Abri M.A, Dasar-dasar Ilmu Tauhid dan Ilmu Kalam, (Pekanbaru: Unri Press 2011), hlm.
1

5Dalil Naqli adalah dalil yang bersumber dari Al- Qur'an dan Al-Hadits sedangkan Dalil Aqli
adalah dalil yang bersumber dari akal pikiran contohnya ijma' dan Qiyas para ulama dan sahabat Nabi. Dan
wijdan adalah perasaan yang halus.



Islam, haruslah berpijak pada keimanan. Iman tidak cukup sekadar disimpan dalam

hati, melainkan dilahirkan dalam perbuatan yang nyata dan dalam bentuk amal saleh

atau tingkah laku yang baik.

Di samping keempat faktor tersebut (Islam, akidah, tauhid dan akhlak),

kehidupan manusia juga dipengaruhi oleh kebudayaan. Kebudayaanlah yang menjadi

identitas dari bangsa dan suku bangsa.Maka disamping punya agama, seseorang biasa

pula bagian dari suku tertentu.Suku tersebut memelihara dan melestarikan

budayanya.Agama, budaya dan adat suku bangsa tersebut mengandung ajaran tentang

pandangan dan jalan hidup (philosophy and way of life).Ajaran agama dan adat

mengandung ajaran yang luhur, walaupun banyak yang tidak sejalan dengan

pandangan hidup yang dianggap modern.6Kebudayaan menempati posisi sentral

dalam seluruh tatanan hidup manusia.Tak ada manusia yang dapat hidup di luar ruang

lingkup kebudayaan.Kebudayaanlah yang memberi nilai dan makna pada hidup

manusia dan masyarakat yang berdiri diatas landasan kebudayaan. Salah satu ciri

khas manusia yang membedakan manusia dengan hewan adalah kebudayaan.7

Etnis Melayu identik dengan Islam, sehingga jika ada etnis lain memeluk

agama Islam artinya ia telah masuk Melayu. Melayu dan Islam adalah dua hal yang

tidak bisa dipisahkan. Melayu berkembang karena Islam dan Islam merupakan jati

diri kultur Melayu.8 Dan agama Islam telah menjadi bahagian terpenting dalam

6 Bustanuddin Agus, Islam dan Pembangunan: Islam dan Muslim, (Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada), hlm. 15

7Rafael Raga Maran, Manusia dan Kebudayaan  dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar, (Jakarta:
PT RINEKA CIPTA 2007), hlm. 15

8 Ismail Hussein, Tamadun Melayu: Menyongsong Abad Kedua Puluh Satu, (Bangi: Universiti
Kebangsaan Malaysia 2001), hlm. 18-19



kehidupan masyarakat melayu.9Budaya Melayu banyak tercermin dalam tata cara

perilaku sehari-hari, terutama dalam berpakaian, upacara perkawinan, tata cara

pergaulan pria dan wanita, ritual kematian, cara makan (seperti makan dengan tangan

dan duduk di lantai dan bersama-sama) tata cara masuk rumah tanpa sepatu, karya

seni, sistem hukum, politik, ekonomi, kekerabatan, dan lain sebagainya. Melayu yang

saat ini di kenal sebagai salah satu kultur yang ada di Indonesia, memiliki sejarah

tersendiri. Dan melayu dikenal sekitar tahun 644 M, diketahui melalui tulisan Cina

yang menyebutnya dengan mo-lo-yeu. Dalam tulisan itu ditulis bahwa kerajaan mo-

lo-yeu mengiring utusan ke Cina untuk membawa barang hasil bumi untuk

dipersembahkan kepada Kaisar Cina. Jadi, yang dimaksud melayu dalam tulisan ini

adalah nama kerajaan.10

Dengan demikian budaya Melayu pada masyarakat kelurahan Sedanau

Kecamatan Bunguran Barat dalam sejarah perkembangannya telah menyerap nilai-

nilai budaya yang bersumber dari berbagai kepercayaan dan agama yang dianut serta

mempunyai adat istiadat atau kebudayaan tersendiri yang mana masih meyakinidan

melaksanakan tradisi pantang larang melaut. Tradisi ini masih digunakan sampai

sekarang dan masyarakat nelayan di kelurahan Sedanau beranggapan jika pantang

larang melaut dilaksanakan maka akan mendapatkan rizki yang lebih, terhindar dari

marabahaya (bala) dan malah sebaliknya apabila pantang larang melaut tersebut tidak

dilaksanakan maka akan medapatkan bahaya (bala), di ganggu roh-roh jahat seperti

adanya kekuatan-kekuatan makhluk halus, jin, jembalang laut hantu air dan lain-lain

agar tidak menganggu mereka.

9 Abu Bakar, Agama dan Kemiskinan Budaya Kerja Masyarakat Petani di Pekelurahanan di
Provinsi Riau, (Pekanbaru: ISSN), hlm. 155

10 UU. Hamidy, Budaya Melayu Riau, (Pekanbaru: Pemprov Riau 2004), hlm. 47



Oleh karena itu kita perlu memiliki aqidah dan menjaganya jangan sampai

rusak serta tidak menyimpang dari aqidah yang sebenarnya. Apalagi mencampur

adukannya dengan suatu kepercayaan yang dapat merusak aqidah. Karena hal ini

sangat bertentangan dan dilarang oleh Allah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam

surat al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi :







Janganlah kamu mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil dan janganlah
kamu sembunyikan yang hak itu. Sedangkan kamu mengetahuinya11

Sebenarnya Islam telah memberikan keterangan mengenai aqidah yang telah

ditetapkan di dalam al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah Saw memang tidak pernah

berubah sedikitpun, akan tetapi setelah aqidah memasuki kehidupan manusia boleh

jadi telah terjadi perubahan atau pengurangan dari konsep aqidah dan keyakinan yang

telah ditetapkan oleh al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah.

Penambahan atau pengurangan ini terjadi disebabkan oleh karena adanya

perbenturan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat bahkan dengan suatu bentuk

keyakinan yang berkembang dalam suatu daerah maupun masyarakat.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa antara masyarakat dengan kebudayaan

atau istiadat tidak dapat dipisahkan karena tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan

dan tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat12, sehingga kebudayaan mempunyai

11Di antara yang mereka sembunyikan itu Ialah: Tuhan akan mengutus seorang Nabi dari
keturunan Ismail yang akan membangun umat yang besar di belakang hari, Yaitu Nabi Muhammad s.a.w.

12 Mukhlis Paeni, Sejarah Kebudayaan Indonesia: Sistem Tekhnologi, (Jakarta: PT RajaGrafindo),
hlm. 38



fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat.13 Kebudayaan merupakan

dasar bagi identitas dari kelompok suku bangsa tertentu, dan ini dapat menjadi suatu

ciri tersendiri yang berbeda dari suatu kelompok suku bangsa dan kebudayaan lain

walaupun mempunyai bentuk lingkungan yang sama.

Kebanyakan masyarakat di Sedanau yang memeluk agama Islam adalah

masyarakat Melayu.Islam bagi orang Melayu Sedanau, bukan hanya sebatas

keyakinan, tetapi juga telah menjadi identitas dan dasar kebudayaan.Secara historis

masyarakat nelayan di Kelurahan Sedanau mempunyai kepercayaan terhadap tradisi

yang dilakukan para nelayan saat akan melaut.Yang mana, pantang larang melaut

(nelayan) di kelurahan sedanau sudah menjadi tradisi. Adapun tradisi yang mereka

lakukan adalah ketika akan turun melaut dan berada di laut. Apabila seorang nelayan

akan melangkah keluar rumah, maka yang harus dilakukan yaitu berdiri tegak di

depan pintu dan membacakan mantra. tradisi pantang larang melaut ini adalah suatu

kepercayaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

Keyakinan yang semacam ini sangat bertentangan dengan aqidah Islam

sebagaimana dijelaskan di dalam al-Qur’ansurat ar-Ruum ayat 37 yang berbunyi :







“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah lah yang
melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakiNya dan Dia pula yang
menyempitkan rezeki itu”.

Kemudian keyakinan tersebut dapat menjerumuskan masyarakat kedalam

Syirik, sebagaimana yang diungkapkan oleh Asy Syaikh Muhammad Al-Ghazali :

13Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, CV. Rajawali, Jakarta, Cet, VII 1985, hlm. 155.



“Suatu tradisi betapapun mashurnya tetap dikenakan suatu hukum, bukan dia
yang menjadi sumber hukum sedangkan tradisi itu betapapun kuatnya tetap ada
kalanya bercampur antara yang hak dan yang bathil untuk semua sebagai neraca
adalah Kitabullah dan Sunnah”.14

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis sangat tertarik untuk mengkaji

lebih jauh lagi mengenai masalah ini dan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah yang

berjudul: “Pantang Larang Melaut Masyarakat NelayanDi Kelurahan

SedanauKecamatan Bunguran BaratProvinsi Kepulauan Riau”.

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih jelas lagi tulisan ini, penulis perlu mengidentifikasi dan

merumuskan permasalahan yang akan di jawab melalui penelitian ini. Dari

pemaparan di atas maka permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pantang larang melaut masyarakat nelayan di

Kelurahan Sedanau?

2. Bagaimana tradisi pantang larang masyarakat nelayan di Kelurahan Sedanau di

tinjau dari akidah Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

a. Untuk mengetahui gambaran masyarakat nelayan sedanau.

b. Untuk mengetahui apa tujuan masyarakat nelayan melaksanakan tradisi

pantang larang di kelurahan sedanau.

14Asy-Syaikh Mohammad Al-Ghazali, terjemahan, H. Mu’amal Hamidi, Bukan Dari Islam,
(Surabaya: PT. Bina Ilmu 1….), hlm. 85.



c. Untuk mengetahui tradisi pantang larang masyarakat nelayan di sedanau di

tinjau dari akidah Islam.

2. Kegunaan

a. Sebagai salah suatu syarat untuk menyelesaikan studi dan sumbangan

pemikiran penulis kepada warga masyarakat, supaya bisa menjalankan ajaran

Islam yang sebenarnya.

b. Sebagai bahan informasi dan masukan mengenai salah satu tradisi yang ada

di Kepri.

c. Untuk menambah cakrawala berpikir dan menumbuhkan minat baca serta

untuk mengembangkan disiplin ilmu aqidah filsafat bagi masyarakat di

kelurahan sedanau.

d. Untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ushuluddin di UIN

Suska Riau.

D. Alasan Pemilihan Judul

Penulis mengambil judul dan memilih judul ini berdasarkan pertimbangan

sebagai berikut :

1. Penulis merasa perlu untuk meneliti masalah tata cara akan turun melaut ini

karena sangat penting, menarik dan guna untuk mendapatkan titik terang yang

sebenarnya, serta lokasi penelitian dan komunikasi dengan subyek penelitian dapat

terjangkau, sehingga penelitian ini bisa dilaksanakan.

2. Masalah ini menarik untuk diteliti dan perlu ditentukan kedudukannya menurut

kedudukan Islam, sehingga masyarakat bisa membedakan mana yang baik dan

mana yang buruk.



E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dan kerancuan dalam memahami istilah-istilah

judul penelitian ini, maka penulis perlu untuk memberikan penegasan istilah terhadap

pemahaman dari judul yang penulis angkat, yakni:

1. Tradisi:

Secara etimologi kata tradisi dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa

Inggris, tradition. Seperti kata action, connection, resolution atau justification,

dalam bahasa Inggris, sufiks atau akhiran "-tion" pada kata tradition diganti

dengan akhiran "-si" sehingga menjadi tradisi.Tradisi adalah  kata  yang

mengacu  pada  adat  atau  kebiasaan  yang  turun  temurun,  atau  peraturan  yang

dijalankan  masyarakat.15

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tradisi didefinisikan

sebagai "adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih

dijalankan dalam masyarakat; penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang

telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.16

Jadi Tradisi adalah segala sesuatu yang berupa adat, kepercayaan dan

kebiasaan. Kemudian adat, kepercayaan dan kebiasaan itu menjadi ajaran-ajaran

atau paham-paham yang turun temurun dari para pendahulu kepada generasi-

generasi berikutnya berdasarkan dari mitos-mitos yang tercipta atas manifestasi

kebiasaan yang menjadi rutinitas yang selalu dilakukan oleh klan-klan yang

tergabung dalam suatu bangsa.

15 Mahyudin Syukri, Naskah-naskah Tradisi Lisan Riau: Upaya Penyelamatan Aset Budaya
Melayu, (Pekanbaru:  2012), hlm. 69

16Hamzah Ahmad, Ananda Santoso, Kamus Pintar Bahasa Indonesia, (Surabaya: FAJAR
MULYA), hlm. 386



2. Pengertian Pantang Larang:

Pantang yaitu sesuatu yang tidak pantas dilakukan, sedangkan larang

(melarang) yaitu mencegah atau tidak membiarkan.17Jadi pantang larang

merupakan kepercayaan masyarakatMelayuzaman lampau berkaitan

denganadatdan budayawarisan nenek moyang.Kebanyakan pantang larang

diturunkan secara lisan turun kemurun.Pantang larang orang tua-tua bertujuan

untuk mendidik masyarakat, khususnya generasi muda agar dapat membawa

kepada penerapan nilai-nilai baik yang boleh diamalkan di dalam kehidupan.

3. Masyarakat Sedanau:

Masyarakat adalah suatu kumpulan manusia yang hidup secara bersama-

sama dalam suatu tempat atau wilayah, yang mana mereka itu selalu terikat

dengan ketentuan-ketentuan atau norma-norma yang berlaku di daerah tersebut.18

Dalam penelitian ini penulis tidak menemukan buku untuk di jadikan

landasan teori dalam analisi data yang penulis lakukan. Oleh karena itu, untuk

menguat data yang penulis teliti ini, penulis melakukan wawancara dengan salah

satu tokoh masyarakat kelurahan sedanau yang di tetuakan dalam masyarakat

yang bernama Dahlan pada tanggal 19 Agustus2014.

Sedanau merupakan sebuah pulau kecil yang terdapat di Natuna. Sedanau

merupakan bagian dari Kecamatan Bunguran Barat sekaligus sebagai ibu kota

Kecamatan Bunguran Barat. Dengan jumlah penduduk sekitar 6.332 jiwa dan

1.745 kepala keluarga dan berbagai suku yang tinggal di Sedanau Namun

perbedaan kepercayaan tersebut bukan menjadikan Sedanau rentan terhadap

17Ibid., hlm. 218
18Ibid., hlm.244



konflik dan perselisihan antara masyarakat. Namun perbedaan itu bahkan

dijadikan modal untuk mengembankan Sedanau untuk menjadi yang lebih baik.19

4. Akidah Islam

Akidah berasal dari bahasa arab اَْلَعقِْیَدةُ  (al-'Aqiydah) dalam istilah Islam

yang berarti iman. Semua sistem kepercayaan atau keyakinan bisa dianggap

sebagai salah satu akidah. Sedangkan kata Islam adalah bahasa arab berasal dari

kata aslama. Dalam bahasa Arab kata aslama memiliki arti ‘menyelamatkan,

tunduk dan patuh terhadap ajaran agama Islam’.20

Jadi gabungan kata Aqidah dan Islam adalah meliputi keyakinan dalam

hati (percaya) tentang Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan Rasul-rasul serta

kebangkitan hidup kembali setelah mati dan beriman kepada qadar baik dan

buruk.21

F. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa pedoman dari jurnal dan

skripsi yang relevan dengan judul yang penulis teliti ini adalah sebagai berikut.

Skripsi tahun 1999 atas nama Darmi dengan judul Upacara Turun Sampan Pada

Masyarakat Melayu Kelurahan Jangka Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis

ditinjau dari Aqidah Islam dengan menggunakan metode kualitatif. Laporan

Penelitian tahun 2013 atas Nama DRS. H. Hurmain, MA dengan judul Transformasi

Nelayan Di Pesisir Kepulauan Bengkalis (studi tentang pergeseran pola interaksi

19 Wawancara pada hari kamis tgl 19 Agustus 2014
20Nanang Tahqiq, Perdebatan dan Argumentasi Semua Agama Adalah Islam, (Tangerang:

Sejahtera Kita 2010), hlm. 6-7
21 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hlm. 84



sosial, agama, ekonomi, alat penangkapan dan perubahan ekosistem kelautan)

dengan menggunakan metode kualitatif cara yang di gunakan untuk mengumpulkan

data yaitu dengan cara observasi dan wawancara mendalam. Jurnal yang di tulis oleh

Rina Rehayati, M.Ag dengan judul Jati Diri Melayu dan Multikulturalisme

(kontekstualitas Jatidiri Melayu Di Era Post-Modernisme). Jurnal yang di buat oleh

Mahyudin Syukri dengan judul Naskah-Naskah Tradisi Lisan Riau Upaya

Penyelamatan Aset Budaya Melayu.

G. Metode Penelitian

Dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian ini, penulis

menggunakan metode penelitian kualitatif yakni penelitian yang bermaksud untuk

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat

Kepulauan Riau.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan cara Wawancara,

kuesioner, dan Observasi untuk mendapatkan data-data yang ingin diperoleh

penulis.

3. Subjek dan Objek

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah masyarakat yang berada

di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat yang melaksanakan Tradisi

Pantang Larang Melaut.



Sedangkan yang menjadi Objek penelitian ini adalah tentang bagaimana

pemahaman Tradisi Pantang Larang Melaut oelh masyarakat di Kelurahan

Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Provinsi Kepulauan Riau.

4. Populasi dan sampel

Populasi dari penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di Kelurahan

Sedanau Kecamatan Bunguran Barat. Untuk mendapatkan keterangan yang jelas

dan akurat yang mana jumlahnya 6.332 jiwa. Dan sampel sebagian dari pada

masyarakat di kelurahan Sedanau.

5. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis melaksanakan penelitian dengan data yang di

peroleh dari:

a) Data primer yaitu data pokok yang berhubungan langsung dengan masyarakat

yang terlibat langsung dalam tradisi Pantang Larang Melaut tersebut.

b) Data skunder yaitu data yang diperoleh melalui dokumentasi dari buku-buku

kepustakaan, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan masalah penelitian.

H. Krangka Teoritis

1. Krangka Teoritis

Krangka teoritis merupakan dasar dalam menyelesaikan suatu masalah

untuk memperoleh kebenaran. Sebagaimana dikemukakan oleh Jujun S. Sumantri

pada hakikatnya memecahkan masalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah

sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapat jawaban



yang diandalkan, dalam hal ini menggunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu

dalam menyelesaikan permasalahan.22

Berdasarkan penapat diatas maka dalam penelitian ini ada beberapa

konsep yang di paparkan sebagai acuan terhadap permasalahan yang ada.

a) Pantang larang

Pantang yaitu sesuatu yang tidak pantas dilakukan, sedangkan larang

(melarang) yaitu mencegah atau tidak membiarkan.23Jadi pantang larang

merupakan kepercayaan masyarakatMelayuzaman lampau berkaitan

denganadatdan budayawarisan nenek moyang.Kebanyakan pantang larang

diturunkan secara lisan turun kemurun.Pantang larang orang tua-tua bertujuan

untuk mendidik masyarakat, khususnya generasi muda agar dapat membawa

kepada penerapan nilai-nilai baik yang boleh diamalkan di dalam kehidupan

b) Aqidah Islam

Akidah berasal dari bahasa arab اَْلَعقِْیَدةُ  (al-'Aqiydah) dalam istilah

Islam yang berarti iman. Semua sistem kepercayaan atau keyakinan bisa

dianggap sebagai salah satu akidah. Sedangkan kata Islam adalah bahasa arab

berasal dari kata aslama. Dalam bahasa Arab kata aslama memiliki arti

‘menyelamatkan, tunduk dan patuh terhadap ajaran agama Islam’.24 Jadi

gabungan kata Aqidah dan Islam adalah meliputi keyakinan dalam hati

(percaya) tentang Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan Rasul-rasul serta

22 Yuyun S. Sumantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Popular, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan),
1998, hlm. 316

23Ibid., hlm. 218
24Nanang Tahqiq, Perdebatan dan Argumentasi Semua Agama Adalah Islam, (Tangerang:

Sejahtera Kita 2010), hlm. 6-7



kebangkitan hidup kembali setelah mati dan beriman kepada qadar baik dan

buruk.

I. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mendapatkan data yang akan dibutuhkan maka dalam penelitian ini

dilakukan cara-cara sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian

berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila

responden yang diamati tidak terlalu besar.25

Observasijuga mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan

teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan

kuesioner selalu wawancara berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak

terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.

Sutrisno Hadi (1986), observasi merupakan suatu proses yang kompleks,

suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di

antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.26

25 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan kombinasi, (Bandung: ALFABETA),
hlm. 196

26 Kamaruddin, Metode Penelitian Kuantitatif: Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian
Administrasi, (Pekanbaru-Riau: Suska Press), hlm. 124



2. Wawancara Mendalam

Wawancara (interview) adalah pengumpulan data dengan mengajukan

pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada

responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat

perekam (tape recorder). Teknik wawancara dapat digunakan pada responden

yang buta huruf atau tidak dilakukan dengan telepon.27

Pada komunitas nelayan Melayu Sedanau wawancara mendalam di lakukan di lokasi

operasional atau di rumah kediaman masing-masing.

J. Teknik Analisa Data

Setelah penulis memperoleh data tentang penelitian yang penulis ingin teliti,

maka penulis akan menulis data tersebut dengan menggunakan metode penulisan

sebagai berikut:

a) Deskriptif analitik, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti

lapangan hal-hal yang sedang terjadi.28 Dan memaparkan atau menggambarkan

data yang telah ada kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan.

b) Komperatif analitik, yaitu membandingkan antara lapangan dengan gejala-gejala

konkrit dari teori-teori yang berkenaan dengan tradisi kenduri arwah kemudian

diambil kesimpulan.

K. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini terdiri dari beberapa bab yang meliputi :

27 Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA), hlm.
67

28 Hurmaini, Metodologi Penelitian Untuk Bimbingan Skripsi, (Pekanbaru: Suska Press), 2008,
hlm. 4
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