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ABSTRAK 

Umami, Riza. 2019. Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi 

Kenduri Panenan di Desa Pandak Kecamatan 

Balong Kabupaten Ponorogo. Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo. Pembimbing, Muhammad Widda 

Djuhan, S.Ag, M.Si. 

Kata Kunci : Nilai Pendidikan Islam, Tradisi Kenduri 

Panenan 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih 

ditemukannya sebagian  masyarakat yang masih tetap 

mempertahankan keberadaan tradisi lama yang pada 

umumnya sudah tidak lagi dijalankan oleh mayoritas 

masyarakat lainnya, karena pengaruh perkembangan zaman 

yang serba modern. Meskipun demikian, upacara 

tradisional sebagai warisan  budaya luhur bisa dikatakan 

masih memegang peranan penting bagi sebagian 

masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagian 

tradisi yang mengandung makna dan nilai pendidikan Islam 

di dalamnya, sampai sekarang masih dipatuhi oleh 

masyarakat tertentu karena dianggap sesuatu yang baik dan 

tidak menyeleweng dari ajaran agama yang dianutnya, 

yaitu agama Islam. Salah satu tradisi tersebut yaitu tradisi 

kenduri panenan yang ada di Desa Pandak, Balong, 

Ponorogo.      

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui 

proses pelaksanaan  kenduri panenan di Desa Pandak 

Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, (2) mengetahui 

nilai pendidikan Islam dalam tradisi kenduri panenan di 



 

 

Desa Pandak Kecamtan Balong Kabupaten Ponorogo, (3) 

mengetahui nilai syukur dan nilai sedekah dalam Tradisi 

kenduri panenan di Desa Pandak Kecamatan Balong 

Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Adapun teknik analisa data menggunakan 

model interaktif Miles Huberman melalui tahapan reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa; (1) 

Prosesi pelaksanaan tradisi ini dimulai dari persiapan 

membuat makanan, mengundang tetangga atau kerabat, 

undangan datang, bersalaman, duduk bersila membentuk 

lingkaran, hidangan diletakkan di tengah lingkaran para 

undangan, penyampaian hajat kenduri, tahlilan singkat 

(umumnya tidak ada), do’a bersama yang dipimpin oleh 

tokoh agama dan dilanjutkan membagi hidangan untuk 

para undangan, terakhir penutup, yaitu berpamitan kepada 

tuan rumah. (2) Nilai pendidikan Islam yang terdapat 

dalam tradisi ini yakni nilai ibadah, ibadah yang dimaksud 

di sini yaitu syukur dan sedekah. (3) nilai syukur dan 

sedekahnya yakni dibuktikan dengan adanya kegiatan 

memberi sedekahan berupa makanan siap saji kepada para 

undangan sebagai wujud dari ungkapan rasa bersyukur 

mereka kepada Allah Swt. atas nikmat yang diterimanya 

yang berupa panenan.     
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah suatu aktivitas untuk 

mengembangkan seluruh aspek kepribadian manusia 

yang berjalan seumur hidup. Dengan kata lain, 

pendidikan tidak hanya berlangsung dalam kelas, 

tetapi berlangsung pula di luar kelas. Pendidikan 

bukan hanya bersifat formal, tetapi juga bersifat 

nonformal. Secara substansial, pendidikan tidak 

sebatas pada pengembangan intelektualitas manusia, 

artinya tidak hanya meningkatkan kecerdasan, 

melainkan mengembangkan seluruh aspek 

kepribadian manusia. Makna pendidikan yang lebih 

hakiki adalah sebagai pembinaan akhlak manusia 

guna memiliki kecerdasan membangun kebudayaan
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masyarakat yang lebih baik dan mampu 

meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
1
  

Pendidikan sendiri cenderung berkembang 

dari waktu ke waktu sesuai dengan tempat dan 

momen-momen yang dilaluinya. Hal demikian,  

dapat dilihat dari proses sejarah perkembangan 

pemikiran masyarakat tentang kependidikan, 

khususnya dalam masyarakat Islam.
2
 

Adapun masyarakat menurut Islam 

mempunyai sikap dan ciri tertentu yang dapat 

membedakannya dari masyarakat lain. Komunitas

                                                           
1
 Hasan Basri, Filsafat Pendidikan Islam (Bandung: Pustaka 

Setia, 2014), 53-54.   
2
 M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 

2011), 10-11.  
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masyarakat tersebut dapat dilihat pada komunitas 

yang ditampilkan pada zaman Rasulullah SAW, 

zaman keemasan Islam, dan pada masa sekarang.  

Masyarakat Islam tersebut adalah masyarakat 

yang teratur rapi, aman, makmur, adil dan bahagia 

yang meliputi seluruh umat. Kehidupan  dalam 

seluruh aspek kehidupan seperti dalam bidang 

akidah, ibadah, akhlak, undang-undang dan sistem 

pemerintahan.
3
 Pada intinya tingkat perkembangan 

kebudayaan atau peradaban masyarakat banyak 

mewarnai corak dan isi pendidikan Islam pada saat 

atau tingkat tertentu.
4
 Perkembangan budaya dan 

peradaban masyarakat yang ada di Indonesia pada 

dasarnya banyak yang terpengaruh oleh ajaran Islam. 

                                                           
3
 Ramayulis & Syamsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam 

Telaah Sistem Pendidikan dan Pemikiran Para Tokohnya (Jakarta: 

Kalam Mulia, 2011), 65-66.   
4
  M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, 10-11. 
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Hal ini karena ajaran Islam itu bergabung dengan 

kebudayaan setempat.
5
   

Kebudayaan yang diwariskan dengan baik, 

akan memberikan dampak yang baik pula terhadap 

perilaku masyarakat. Pendidikan yang dilaksanakan 

dalam rangka membentuk perilaku dan pola pikir 

yang baik dapat dilakukan melalui berbagai cara 

untuk mencapainya. Salah satunya yaitu melalui 

kebudayaan atau tradisi yang isinya berupa petuah 

atau ajaran yang baik, sehingga siapapun yang 

memahami makna dari tradisi atau kebuadayaan 

tersebut dapat mengambil ibrah atau hikmahnya 

sebagai sebuah bentuk pendidikan.  

                                                           
5
 Nurul Fadhilah, “Nilai-nilai Pendidikan Sosial dalam Tradisi 

Sedekah Kematian di Dusun Pekodokan Desa Wlahar Kecamatan 

Wangon Kabupaten Banyumas,“ (Skripsi, IAIN Purwokerto, 

Purwokerto, 2016), 2.  
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Diantara banyak pulau di Indonesia, Jawa 

termasuk pulau yang memiliki berbagai ragam 

budaya. “Kebudayaan akan menjadi sebuah tradisi 

atau adat istiadat apabila dilakukan secara terus 

menerus”. Nilai-nilai yang ada pada suatu tradisi 

apabila diterapkan di dalam masyarakat, akan 

memberikan dampak positif bagi kehidupan 

masyarakat. Dalam pelaksanaan tradisi akan selalu 

berhubungan dengan ritual atau upacara tradisional. 

Namun, ritual yang dilaksanakan secara Islami akan 

bermanfaat sebagai penyebaran Islam dan 

menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dalam 

masyarakat. Dalam pelaksanan tradisi juga dapat 

dijadikan sarana untuk menanamkan nilai-nilai 

pendidikan Islam dalam masyarakat.
6
   

                                                           
6
 Nurul Qamariyah, “Implementasi Nilai-nilai Pendidikan Islam 

dalam Tradisi Merti Dusun Untuk Menumbuhkan Kerukunan Umat 
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Tradisi dalam masyarakat seringkali 

diwujudkan dalam bentuk ritual-ritual kebudayaan 

sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan yang 

mereka jalankan dalam kehidupan kelompok 

masyarakat itu sendiri. Ritual merupakan salah satu 

aktivitas kebudayaan. Ritual memiliki fungsi sebagai 

pemeliharaan atas apa yang telah mereka dapat serta 

sebuah bentuk pengharapan untuk keselamatan, 

kelancaran, kemudahan, sampai ungkapan rasa 

syukur atas hasil keberhasilan atau hasil baik yang 

dicapai.
7
  

Dalam masyarakat agraris masih banyak 

dijumpai beberapa tradisi dari leluhurnya yang masih 

eksis dan dilestarikan oleh masyarakat tani sampai 

                                                                                                                     
Beragama,“ (Skripsi, IAIN Salatiga, Magelang, 2016), 1-2.    

7
 Indra Sulistiyono, Kenduren Wonosalam  (Studi Deskriptif: 

Makna Kenduren Wonosalam pada Masyarakat Kecamatan Wonosalam, 

Kabupaten Jombang),” AntrOUnairdotNet, Vol.IV/No.1 (Februari, 

2015), 78. 
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saat ini. Manusia dalam melakukan segala aktifitas 

tentunya memiliki pedoman yang dijadikan sebagai 

alasan untuk berpijak dalam melakukannya, seperti 

halnya petani yang ada di Desa Pandak Kecamatan 

Balong Kabupaten Ponorogo ini memiliki cara 

tersendiri untuk mensyukuri hasil panen yang 

mereka dapatkan. Dalam hal ini agama atau 

kepercayaan masyarakat setempat turut berperan 

dalam terbentuknya tradisi sebagai bentuk ungkapan 

rasa syukur masyarakat petani atas hasil panen yang 

mereka terima. 

Salah satunya yaitu dengan melakukan tradisi 

”slametan atau kenduri”. Tradisi dalam bentuk ritual 

slametan atau kenduri merupakan bentuk dari emosi 

keagamaan yang dimiliki oleh setiap masyarakat 

pendukung suatu kebudayaan, di mana emosi 

tersebutlah yang mendorong seseorang melakukan 
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tindakan-tindakan yang bersifat religi, sehingga 

menyebabkan suatu tindakan maupun sebuah 

gagasan yang memiliki nilai sakral, apabila 

dihinggapi oleh suatu emosi keagamaan.
8
 Seperti 

halnya kenduri yang dilakukan oleh masyarakat 

petani di Desa Pandak Kecamatan Balong 

Kabupaten Ponorogo.  

Masyarakat Desa Pandak adalah masyarakat 

yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan 

sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani.  

Dalam bertani, tentunya tidak sedikit biaya dan 

tenaga yang dikeluarkan untuk menanam dan 

merawat tanaman yang ditanam. Apabila tanaman 

yang mereka tanam terhindar dari gangguan hama 

wereng dan berhasil panen, bahkan ada yang 

hasilnya melimpah ruah, tentunya petani merasa 

                                                           
8
 Ibid.   
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senang dan bahagia. Maka, sebagai wujud ungkapan 

rasa syukur mereka terhadap Tuhan Sang Pemberi 

Rezeki dan sebagai harapan keberkahan, 

keselamatan dan ketenteraman bersama yaitu dengan 

cara menggelar atau mengadakan sebuah acara yang 

disebut dengan ”kenduri” di mana dalam masyarakat 

desa Pandak menyebutnya dengan ”kenduri 

panenan”. 

Berdasarkan wawancara dengan warga 

masyarakat Desa Pandak, bahwa Kenduri panenan 

yaitu sebuah tradisi kenduri yang dilaksanakan 

dalam rangka sebagai ungkapan rasa syukur para 

petani atas hasil panenan yang mereka dapatkan. 

Bahkan, tidak hanya panenan padi saja, tetapi 

panenan lainnya juga, seperti panen jagung, kacang 

tanah, jeruk dan lain sebagainya. Acara kenduri 

tersebut dilakukan dengan cara mengundang 
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tetangga dan sanak saudara serta melakukan 

sedekahan yang berupa sajian makanan yang sudah 

siap saji. Selain itu, ditambah juga dengan 

mengantar (Jawa: ater-ater) makanan ke rumah para 

tetangganya.
9
     

Adapun ciri khas yang membedakan antara 

kenduri panenan yang ada di Desa Pandak dengan 

kenduri panenan yang ada di desa lainnya, yaitu 

terletak pada menu makanan/sajiannya. Kenduri 

panenan di Desa Pandak menunya terdiri dari nasi 

buceng, nasi golong, nasi brokohan beserta lauk 

pauknya, nasi uduk berserta ingkungnya, jenang 

putih, jenang merah dan urap. Selain menu di atas, 

hasil panenan yang diperoleh, seperti panen jeruk 

atau panen kacang tanah, jeruk atau  kacangnya juga 

                                                           
9
 Lihat Pada Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian Ini, 

Kode 01/W/27-3/2019   
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ikut disajikan dalam kenduri dan disuguhkan untuk 

para undangan. Adapun menu makanan/sajian yang 

umumnya ada di desa lainnya yaitu hanya nasi 

brokohan (Jawa: nasi brok) beserta lauk pauknya, 

tidak ada buceng, golong dan lain sebagainya.     

Awalnya tradisi kenduri ini dilaksanakan 

menjelang musim tanam dan sebelum musim panen, 

yaitu yang disebut dengan kenduri wiwit. Kenduri 

wiwit merupakan kegiatan wujud syukur dan harapan 

agar tanaman yang akan ditanam nantinya terbebas 

dari gangguan hama serta sebagai permohonan agar 

selalu diberi keselamatan dan ketenteraman bersama 

setelah panenan tiba nanti. Selain kegiatan syukur, 

dalam kegiatan kenduri wiwit juga terdapat ritual 

pemujaan terhadap Dewi Sri yang diyakini oleh 

masyarakat Jawa sebagai Dewi pemelihara, 

pelindung dan penjaga kesuburan padi. Ritual 
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pemujaan tersebut berupa memberikan sesaji di 

bagian pojok sawah dan membakar kemenyan.     

Namun demikian, seiring dengan 

berkembangnya peradaban dan kemajuan zaman 

serta tersebar luasnya ajaran Agama Islam, yang 

membawa sebuah perubahan ke arah yang lebih 

baik, tradisi wiwit tersebut lama kelamaan mulai 

tergerus dan sudah tidak lagi dijalankan oleh 

masyarakat Desa Pandak. Kenduri tersebut 

kemudian diganti dengan kenduri panenan dan 

masih berjalan sampai saat ini.  

Meskipun tradisi kenduri panenan 

merupakan  tradisi yang sudah dilakukan sejak 

zaman nenek moyang dan merupakan tradisi yang 

sudah lama adanya, akan tetapi tradisi kenduri 

panenan ini masih tetap dijaga kelestariannya oleh 
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masyarakat Desa Pandak Kecamatan Balong, karena 

melihat tidak semua desa-desa lainnya juga 

melaksanakan kenduri tersebut. Kunci yang 

terpenting dalam melaksanakan sebuah kebudayaan 

atau tradisi adalah tidak menyimpang dari ajaran 

Islam, sebagaimana firman Allah dalam surah 

Luqman ayat 13. 

”Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata 

kepada anaknya, di waktu ia memberi 

pelajaran kepadanya: ”Hai anakku, 

janganlah kamu mempersekutukan Allah. 

Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) 

adalah benar-benar kezaliman yang 

besar”.
10

 (QS. Al-Luqman: 13) 

 

Berlatar belakang dari permasalahan tersebut, 

maka peneliti ingin melakukan penelitian secara 

mendalam mengenai pelaksanaan tradisi kenduri 

                                                           
10

 Usman Thaha Hafizhahullah, Mushaf Famy bi Syauqin Al-

Qur’an dan Terjemahnya (Banten: Forum Pelayanan Al-Qur’an, 2016), 

412.        
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panenan tersebut supaya dapat diketahui apakah 

tradisi kenduri panenan yang dilakukan oleh 

masyarakat desa Pandak secara turun temurun 

tersebut memiliki pedoman dan berlandaskan pada 

nilai-nilai pendidikan Islam yang sesuai dengan apa 

yang diajarkan oleh ajaran Agama Islam. Dengan 

demikian, peneliti merumuskan penelitian yang 

berjudul ”NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM 

TRADISI KENDURI PANENAN DI DESA 

PANDAK KECAMATAN BALONG 

KABUPATEN PONOROGO”.    

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka 

penulis dapat menentukan fokus penelitian. 

Penelitian ini difokuskan pada masalah nilai 

pendidikan Islam yang terdapat dalam tradisi 
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kenduri panenan yang selama ini dijalankan oleh 

masyarakat Desa Pandak Kecamatan Balong 

Kabupaten Ponorogo. 

C.  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan fokus 

penelitian di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana proses pelaksanaan  tradisi kenduri 

panenan di Desa Pandak Kecamatan Balong 

Kabupaten Ponorogo?  

2. Bagaimana nilai pendidikan Islam yang 

terkandung dalam tradisi kenduri panenan di 

Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten 

Ponorogo?  

3. Bagaimana nilai syukur dan nilai sedekah yang 

terkandung dalam tradisi kenduri panenan di 
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Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten 

Ponorogo?  

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang 

disebutkan, maka tujuan penelitian yang ingin 

dicapai adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan  tradisi 

kenduri panenan di Desa Pandak Kecamatan 

Balong Kabupaten Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui nilai pendidikan Islam yang 

terkandung dalam tradisi kenduri panenan di 

Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten 

Ponorogo.    

3. Untuk mengetahui nilai syukur dan nilai 

sedekah yang terkandung dalam tradisi kenduri 
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panenan di Desa Pandak Kecamatan Balong 

Kabupaten Ponorogo.  

E.  Manfaat Penelitian  

1. Secara Teoritis  

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan 

manfaat bagi lembaga IAIN Ponorogo 

berupa ilmu pengetahuan sosial, agama, dan 

budaya, serta sebagai mahasiswa dapat 

menerapkan nilai-nilai pendidikan Islam 

dalam lingkungan masyarakat agar tercipta 

kerukunan dan kedamaian pada 

kehidupannya masing-masing.  

b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan 

dapat menambah wawasan keilmuan dan 

juga mengetahui tentang tradisi yang 
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dilakukan oleh masyarakat petani, 

khususnya di wilayah jawa.  

2. Secara praktis  

a. Bagi masyarakat   

Dengan adanya penelitian ini diharapkan 

dapat dijadikan bahan masukan, referensi, 

dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat 

untuk lebih memahami tentang nilai 

pendidikan Islam yang terdapat dalam tradisi 

yang selama ini mereka jalankan. 

b. Bagi peneliti  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan 

dapat menambah pengetahuan dan 

pengalaman yang lebih matang dalam 

bidang pendidikan dan penelitian dan juga 
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sebagai sumbangan untuk memperkaya 

wawasan keilmuan.  

F. Sistematika Pembahasan  

Untuk mendapatkan susunan yang sistematis 

dan mudah dipahami oleh pembaca, maka dalam 

penyusunan penulisan skripsi ini sengaja penulis 

membagi menjadi enam bab, antara satu bab dengan 

bab yang lainnya saling berkaitan. Sehingga 

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan. Adapun sistematika pembahasannya, 

adalah sebagai berikut:  

BAB I : Pendahuluan. Bab ini berfungsi sebagai 

gambaran umum untuk memberi pola pemikiran bagi 

keseluruhan skripsi, yang meliputi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan.  
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BAB II : Berisi landasan teori dan telaah pustaka. 

Landasan teori yang berfungsi untuk mengetahkan 

kerangka acuan teori yang digunakan sebagai 

landasan pemikiran dan melakukan penelitian. 

Dalam kerangka teoritik ini pembahasannya yaitu 

tentang nilai pendidikan Islam dan tradisi kenduri 

panenan, yang meliputi pengertian nilai, pendidikan, 

pendidikan Islam, nilai pendidikan Islam, tradisi 

kenduri panenan, syukur dan sedekah. 

BAB III : Metode penelitian, meliputi : pendekatan 

dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi 

penelitian, data dan sumber data, prosedur 

pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan 

keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian. 

BAB IV : Temuan penelitian. Bab ini berisi 

pemaparan data berupa gambaran umum lokasi 

penelitian dan deskripsi data yang meliputi kondisi 
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umum Desa Pandak, struktur organisasi 

pemerintahan dan visi misi Desa Pandak, serta data 

khusus mengenai tradisi kenduri panenan di Desa 

Pandak.   

BAB V : Pembahasan (analisis data) yang berisi 

tentang analisis pelaksanaan kenduri panenan dan 

analisis nilai syukur dan sedekah yang terdapat 

dalam tradisi kenduri panenan di Desa Pandak.    

BAB VI : Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir 

dari skripsi yang penulis susun, di dalamnya berisi 

tentang kesimpulan dan saran yang berfungsi untuk 

mempermudah para pembaca dalam mengambil 

intisari dari laporan penelitian yang dilakukan.     
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

ATAU KAJIAN TEORI  

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu  

Rencana penelitian ini berangkat dari kajian 

telaah hasil penelitian terdahulu. Adapun penelitian 

yang dilakukan sebelumnya yaitu: 

Pertama, skripsi karya Rizki Nur Anggraini 

dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN 

Ponorogo tahun 2017 yang berjudul ”Nilai-nilai 

Agama dalam Tradisi Methil Pari di Dusun Batokan 

Desa Banjarejo Kecamatan Ngariboyo Magetan”. 

Dengan kesimpulan: (1) Bagaimana proses kegiatan 

methil pari di Dusun Batokan Desa Banjarejo 

Kecamatan Ngariboyo, Magetan. Proses tradisi ini 

dimulai dari memastikan jika padi siap dipanen,
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menentukan hari dilakukan tradisi ini, ritual 

pemetikan padi yang dilakukan di sawah, dan 

slametan yang dilakukan di rumah sebagai do’a dan 

wujud syukur kepada Sang Pencipta (2) Bagaimana 

pandangan masyarakat Dusun Batokan Desa 

Banjarejo Kecamatan Ngariboyo, Magetan mengenai 

tradisi methil pari. Pandangan masyarakat mengenai 

tradisi ini sangat beragam, ada yang memandang 

tradisi ini sebatas ritual, ada yang memandang tradisi 

adalah wujud dari penghormatan kepada para 

pendahulunya yang telah membuat tradisi ini ada, 

dan ada yang memandang tradisi ini sebagai sarana 

bermasyarakat. (3) Nilai pendidikan dan nilai agama 

apakah yang terdapat dalam tradisi methil pari 

menurut pandangan masyarakat Dusun Batokan 

Desa Banjarejo Kecamatan 
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Ngariboyo, Magetan. Nilai pendidikan yang terdapat 

dalam tradisi ini yakni pendidikan keagamaan, 

kesusilaan dan kemasyarakatan. Sedangkan nilai 

agama yang terdapat dalam tradisi methil pari adalah 

nilai agama Islam, Hindu dan Budha. Hal tersebut 

dilihat dari tata cara pelaksanaan dan keyakinan 

yang dimiliki oleh masyarakat. Namun Islam 

mendominasi dalam tradisi ini, hal tersebut 

menunjukkan warga menjalankan tradisi sesuai 

dengan agama yang dianutnya. 

Persamaan penelitian di atas dengan 

penelitian yang peneliti lakukan adalah keduanya 

sama-sama menggunakan metode penelitian 

kualitatif, obyek yang dikaji sama, yaitu masyarakat, 

sama-sama meneliti mengenai masalah tradisi dan 

sama-sama membahas mengenai nilai yang terdapat 

di dalam sebuah tradisi. Perbedaan antara kedua 
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penelitian tersebut adalah penelitian di atas meneliti 

nilai-nilai Agama yang ada dalam tradisi methil pari 

sedangkan peneliti meneliti nilai pendidikan Islam 

yang ada dalam tradisi kenduri panenan.  

Kedua, jurnal Ilmiah karya Indra Sulistiyono 

dari Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik, Universitas Airlangga Surabaya tahun 

2015 yang berjudul ”Kenduren  Wonosalam (Studi 

Deskriptif Makna Kenduren Wonosalam pada 

Masyarakat Kecamatan Wonosalam, Kabupaten 

Jombang)”. Dengan kesimpulan: Kenduren 

Wonosalam memiliki perbedaan yang unik dengan 

kenduri masyarakat pada umumnya. Dalam tradisi 

ini, tumpeng yang digunakan adalah tumpeng durian 

raksasa dengan tinggi kurang lebih 8 meter. Selain 

itu, pola perilaku masyarakat dengan mengadakan 

acara kenduren Wonosalam merupakan suatu 
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perilaku simbolik dari masyarakat yang dapat 

diteliti. Dari penelitian yang dilakukan, dapat 

diketahui bagaimana bentuk pelaksanaan Kenduren 

Wonosalam, yaitu tumpeng hasil bumi 9 desa diarak 

dari kantor kecamatan menuju lokasi acara, 

kemudian tumpeng hasil bumi 9 desa tersebut 

mengitari tumpeng durian raksasa, selanjutnya do’a 

dipanjatkan dan setelah itu tumpeng hasil bumi 9 

desa dan tumpeng durian raksasa dipurak bersama. 

Tradisi yang telah dijalankan oleh masyarakat 

kecamatan Wonosalam selama 3 tahun ini memiliki 

makna untuk mengucap rasa syukur atas panen raya 

buah durian, selain itu adalah sebagai media promosi 

pariwisata yang dimiliki kecamatan Wonosalam.       

Persamaan penelitian di atas dengan 

penelitian yang peneliti lakukan adalah keduanya 

sama-sama menggunakan metode penelitian 
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kualitatif, obyek yang dikaji sama, yaitu masyarakat, 

dan sama-sama meneliti mengenai masalah tradisi 

yang ada di masyarakat. Perbedaan antara kedua 

penelitian tersebut adalah penelitian di atas lebih 

fokus pada pelaksanaan kendurinya, sedangkan 

penelitian yang peneliti lakukan lebih fokus pada 

nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam tradisi 

kendurinya.   

Ketiga, skripsi karya Nurul Qomariyah dari 

Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah 

dan Ilmu Keguruan, IAIN Salatiga tahun 2016 yang 

berjudul ”Implementasi Nilai-nilai Pendidikan Islam 

dalam Tradisi Merti Dusun untuk Menumbuhkan 

Kerukunan Umat Beragama (Studi kasus di dusun 

Kedakan desa Kenalan kecamatan Pakis kabupaten 

Magelang)”. Dengan kesimpulan: Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui makna tradisi Merti 
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Dusun di dusun Kedakan desa Kenalan Pakis 

Magelang, upaya untuk menumbuhkan kerukunan 

umat beragama di dusun Kedakan desa Kenalan  

Pakis Magelang, dan implementasi nilai-nilai 

pendidikan Islam dalam tradisi tersebut. Meskipun 

terdapat perbedaaan agama, akan tetapi mereka 

saling membantu dan bergotong-royong dalam 

menyiapkan dan meramaikan acara. Hal itu 

didasarkan oleh nilai-nilai pendidikan Islam dalam 

tradisi Merti Dusun yang diterapkan oleh masyarakat 

dusun Kedakan, yaitu: 1) Khuluqiyah, yang 

berkaitan dengan pendidikan etika, bertujuan untuk 

membersihkan diri dari perilaku rendah dan 

menghiasi diri dengan perilaku terpuji. 2) Amaliyah, 

yang berkaitan dengan pendidikan tingkah laku 

sehari-hari, baik yang berhubungan dengan 

pendidikan ibadah maupun muamalah. 
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Persamaan penelitian di atas dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah 

keduanya sama-sama menggunakan penelitian 

kualitatif, sama-sama mengkaji fenomena di 

masyarakat, sama-sama membahas mengenai nilai 

pendidikan Islam yang terkandung di dalam tradisi. 

Perbedaan dari kedua penelitian tersebut, yaitu 

penelitian di atas obyek yang diteliti tidak hanya 

warga muslim saja, tapi juga warga non muslim, 

sedangkan obyek yang diteliti oleh peneliti hanya 

warga muslim saja. Penelitian di atas lebih pada 

penerapannya, yaitu penerapan nilai pendidikan 

Islam untuk menumbuhkan kerukunan antar umat 

beragama. Sedangkan penelitian peneliti lebih fokus 

pada nilai pendidikan Islam yang terkandung di 

dalam tradisi.        
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Keempat, skripsi karya Muhammad Taufiqur 

Riyadi dari Jurusan Tarbiyah, Program Studi 

Pendidikan Agama Islam, STAIN Salatiga tahun 

2015 yang berjudul ”Nilai-nilai Pendidikan Islam 

dalam Tradisi Wiwit dan Tingkeban Pertanian di 

Desa Wonokerto Kecamatan Bancak Kabupaten 

Semarang Tahun 2014”. Dengan kesimpulan: 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pelaksanaan Tradisi Wiwit dan Tingkeban Pertanian,  

untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap 

pelaksanaan Tradisi Wiwit dan Tingkeban Pertanian, 

dan untuk mengetahui nilai-nilai Pendidikan Islam 

dalam Tradisi Wiwit dan Tingkeban Pertanian di 

Desa Wonokarto Kecamatan Bancak Kabupaten 

Semarang Tahun 2014. Hasil penelitian 

menunjukkkan bahwa, Tradisi Wiwit dan Tingkeban 

Pertanian merupakan wujud syukur kepada Allah 
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yang merupakan bentuk warisan budaya yang 

sampai saat ini masih dilaksanakan dan dilestarikan 

oleh masyarakat. Kegiatan Wiwit dan Tingkeban 

merupakan kegiatan yang penting untuk 

dilaksanakan karena merupakan kegaiatan untuk 

memanjatkan do’a agar tanaman padi menghasilkan 

panen yang berlimpah ruah. Nilai pendidikan Islam 

yang terkandung dalam adat Wiwit dan Tingkeban 

Pertanian ialah: Nilai aqidah, yaitu meyakini bahwa 

Allah merupakan satu-satunya dzat yang 

memberikan keselamatan kepada manusia. Nilai 

ibadah, yaitu dilakukannya do’a untuk mendoakan 

keselamatan warga dan arwah sebagai wujud ibadah. 

Nilai syukur, yaitu masyarakat bisa terbebas dari 

pagebluk dan seluruh desa akan merasa aman. 

Namun demikian dalam Tradisi Wiwit dan 

Tingkeban Pertanian juga masih terdapat beberapa 
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hal negatif seperti adanya sesaji yang menunujukkan 

budaya leluhur yang mempercayai kekuatan selain 

Allah dan budaya pemborosan.    

Persamaan penelitian di atas dengan 

penelitian yang peneliti lakukan adalah keduanya 

sama-sama menggunakan metode penelitian 

kualitatif, obyek yang dikaji sama, yaitu masyarakat, 

sama-sama meneliti mengenai masalah tradisi dan 

sama-sama membahas mengenai nilai pendidikan 

yang terdapat di dalam tradisi. Perbedaan antara 

kedua penelitian tersebut adalah penelitian di atas 

meneliti nilai-nilai pendidikan Islam yang ada dalam 

tradisi wiwit dan tingkeban sedangkan peneliti 

meneliti nilai pendidikan Islam yang ada dalam 

tradisi kenduri panenan.    
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B. Kajian Teori 

1. Nilai Pendidikan Islam  

a. Pengertian Nilai 

Nilai (value) mengacu pada 

pertimbangan terhadap suatu tindakan, 

benda, cara, untuk mengambil keputusan 

apakah sesuatu yang bernilai itu benar 

(mempunyai nilai kebenaran), indah, dan 

religius (ketuhanan). Pengertian lain 

mengatakan bahwa nilai didefinisikan 

sebagai prinsip standar atau kualitas yang 

dianggap berharga atau diinginkan oleh 

orang yang memegangnya. Nilai merupakan 

kumpulan sikap dan perasaan yang 

diwujudkan melalui perilaku sosial orang 

yang memiliki nilai sosial tersebut. Secara 
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umum nilai berkaitan dengan kemerdekaan 

seseorang untuk bertindak.
1
 

Nilai adalah sesuatu yang baik yang 

selalu diinginkan, dicita-citakan dan 

dianggap penting oleh seluruh manusia 

sebagai anggota masyarakat. Karena itu, 

sesuatu dikatakan memiliki nilai apabila 

berguna dan berharga (nilai kebenaran), 

indah (nilai estetika), baik (nilai-moral atau 

etis), dan religius (nilai agama).
2
 Seperti 

halnya yang disebutkan oleh 

Koentjaraningrat yaitu ”nilai adalah sesuatu 

yang berharga, bermutu, menunjukkan 

kualitas dan berguna bagi manusia. Jadi, 

                                                           
1
 Syahrial Syarbini & Fatkhuri, Teori Sosiologi Suatu Pengantar 

(Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 37.   
2
 Elly M. Setiadi, Ilmu sosial dan Budaya Dasar (Jakarta: 

Kencana, 2009), 31.   
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Sesuatu itu disebut bernilai berarti sesuatu itu 

bernilai bagi kehidupan manusia.
3
 

Nilai adalah sesuatu yang tidak 

terbatas, artinya adalah segala sesuatu yang 

ada dalam jagat raya ini adalah bernilai. Nilai 

adalah bagian dari filsafat pendidikan yang 

dikenal dengan aksiologi. Nilai ialah prinsip 

atau hakikat yang menentukan harga atau 

nilai dan makna bagi sesuatu. Sehingga nilai 

merupakan suatu otoritas ukuran dari subyek 

yang menilai, dalam artian dalam koridor 

keumuman dan kelaziman dalam batas-batas 

tertentu yang pantas bagi pandangan individu 

dan sekelilingnya.  

                                                           
3
 Muhammad Taufiqur Riyadi, “Nilai-nilai Pendidikan Islam 

dalam Tradisi Wiwit dan Tingkeban Pertanian di Desa Wonokerto 

Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Tahun 2014,” (Skripsi, STAIN 

Salatiga, Salatiga, 2015), 14.    
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Dalam perekonomian, penentu nilai 

adalah emas atau apa yang ditentukan di 

dalam bidangnya. Dalam kehidupan akhlak 

manusia, yang menentukan nilai manusia dan 

harga diri dan amal serta sikapnya ialah 

prinsip-prinsip tertentu seperti kebenaran, 

kebaikan, kesetiaan, keadilan, persudaraan, 

ketulusan dan keikhlasan, kesungguhan 

kebenaran dan lain sebagainya.
4
  

Menurut Horton dan Hunt, nilai 

adalah gagasan mengenai apakah suatu 

pengalaman itu berarti atau tidak berarti. 

Nilai pada hakikatnya mengarahkan perilaku 

dan pertimbangan seseorang, tetapi ia tidak 

                                                           
4
 Abdul Aziz, Filsafat Pendidikan Islam Sebuah Gagasan 

Membangun Pendidikan Islam (Yogyakarta: Teras, 2009), 123-124.   
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menghakimi apakah sebuah perilaku tertentu 

itu salah atau benar.
5
  

Nilai adalah suatu bagian penting dari 

kebudayaan. Suatu tindakan dianggap sah, 

artinya secara moral dapat diterima jika 

harmonis dengan nilai-nilai yang disepakati 

dan dijunjung oleh masyarakat di mana 

tindakan itu dilakukan. Ketika nilai yang 

berlaku menyatakan bahwa keshalehan 

beribadah adalah sesuatu yang harus 

dijunjung tinggi, maka apabila ada orang 

yang malas beribadah tentu akan menjadi 

bahan pergunjingan. Begitu pula sebaliknya, 

apabila ada orang yang dengan ikhlas 

menyumbangkan sebagian hartanya untuk 

kepentingan ibadah atau rajin beramal dan 

                                                           
5
 Dwi Narwoko, Sosiologi Teks Pengantar & Terapan (Jakarta: 

Kencana, 2004), 35.    
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semacamnya, maka ia akan dinilai sebagai 

orang yang pantas dihormati dan diteladani.
6
  

Perlu diketahui yang disebut dengan 

nilai yaitu suatu pola normatif yang 

menentukan tingkah laku yang diinginkan 

bagi suatu sistem yang ada kaitannya dengan 

lingkungan sekitar tanpa membedakan 

fungsi-fungsi bagian-bagiannya. Nilai lebih 

mengutamakan berfungsinya pemeliharaan 

pola dari sistem sosial.  

Adapun pengertian norma yaitu suatu 

pola yang menentukan tingkah laku yang 

diinginkan bagi suatu bagian (unit) atau 

kelompok unit yang    beraspek khusus dan 

yang membedakan dari tugas-tugas 

kelompok lainnya. Norma bersifat integratif, 

                                                           
6
 Ibid.   
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ia mengatur berbagai macam proses yang 

membantu mengimplementasikan komitmen 

terhadap nilai yang terpolakan.   

Dengan demikian, sistem nilai islami 

yang hendak dibentuk dalam pribadi anak 

didik dalam wujud keseluruhannya dapat 

diklasifikasikan ke dalam norma-norma. 

Misalnya norma hukum (syariah), norma 

akhlak dan sebagainya. Norma tersebut 

diperlukan untuk memperjelas pedoman 

operatif dalam proses kependidikan.  

Oleh karena tujuan pokok dari 

pendidikan Islam yaitu pada pembinaan 

akhlak mulia, maka sistem moral islami yang 

ditumbuhkembangkan dalam proses 
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kependidikan adalah norma yang berorientasi 

pada nilai-nilai islami.
7
   

b. Macam-macam Tingkatan Nilai  

Yinger membagi bentuk nilai ke 

dalam tiga kategori, yaitu: Pertama, nilai 

sebagai fakta watak, dalam arti sebagai 

indikasi seberapa jauh seseorang bersedia 

menjadikannya sebagai pegangan dalam 

pembimbingan dan pengambilan keputusan. 

Kedua, nilai sebagai fakta kultural, dalam arti 

sebagai indikasi diterimanya nilai tersebut 

adalah dijadikannya kriteria normatif dalam 

pengambilan keputusan oleh anggota 

masyarakat. Ketiga, nilai sebagai konteks 

struktural. Nilai yang ada, baik sebagai fakta, 

watak, maupun sebagai fakta kultural, 

                                                           
7
 Muzayyin  Arifin, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2010), 128.      
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mampu memberikan dampak-dampaknya 

pada struktur sosial yang bersangkutan.
8
     

c. Pendidikan 

Pendidikan berasal dari kata didik, 

artinya bina, mendapat awalan pen-, akhiran -

an, yang maknanya sifat dari perbuatan 

membina, melatih, mengajar dan mendidik. 

Oleh karena itu, pendidikan merupakan 

pembinaan, pelatihan, pengajaran dan semua 

hal yang merupakan bagian dari usaha 

manusia untuk meningkatkan kecerdasan dan 

keterampilannya.  Pendidikan secara 

terminologis dapat diartikan sebagai 

pembinaan, pembentukan, pengarahan, 

pencerdasan, pelatihan yang ditujukan 

kepada semua anak didik secara formal 

                                                           
8
 Abdul Aziz, Filsafat Pendidikan Islam Sebuah Gagasan 

Membangun Pendidikan Islam, 125.     
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maupun nonformal dengan tujuan 

membentuk anak didik yang cerdas, 

berkepribadian, memiliki keterampilan atau 

keahlian tertentu sebagai bekal dalam 

kehidupannya di masyarakat.
9
  

Pendidikan adalah segala usaha yang 

dilakukan untuk mendidik manusia sehingga 

dapat tumbuh dan berkembang, serta 

memiliki potensi atau kemampuan 

sebagaimana mestinya.
10

 Pendidikan 

mempunyai pengertian yang luas, yang 

mencakup semua perbuatan atau semua 

usaha dari generasi tua untuk mengalihkan 

nilai-nilai serta melimpahkan pengetahuan, 

pengalaman, kecakapan, serta keterampilan 

                                                           
9
 Hasan Basri, Filsafat Pendidikan Islam, 53.   

10
 Heri Jauhari Muchtar, Fikih Pendidikan (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2008), 14.   
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kepada generasi selanjutnya, sebagai usaha 

untuk menyiapkan mereka agar dapat 

memenuhi fungsi hidup mereka, baik jasmani 

maupun rohani.
11

  

Dalam perkembangannya, istilah 

pendidikan berarti usaha yang dijalankan 

oleh seseorang atau sekelompok orang untuk  

mempengaruhi seseorang atau sekelompok 

orang agar menjadi dewasa atau mencapai 

tingkat hidup dan penghidupan yang lebih 

tinggi (mental).    

Di kalangan masyarakat Indonesia 

akhir-akhir ini istilah “pendidikan” 

mendapatkan arti yang sangat luas. Kata-kata 

pendidikan, pengajaran, bimbingan dan 

                                                           
11

 Haitami Salim & Syamsul Kurniawan, Studi Ilmu Pendidikan 

Islam ( Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 27.  
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pelatihan, sebagai istilah-istilah teknis yang 

tidak lagi dibeda-bedakan oleh masyarakat 

kita, tetapi ketiga-tiganya lebur menjadi satu 

pengertian baru tentang pendidikan. 

Pengertian pendidikan bahkan lebih diperluas 

cakupannya sebagai aktivitas dan fenomena. 

Pendidikan sebagai aktivitas berarti upaya 

yang secara sadar dirancang untuk membantu 

seseorang atau sekelompok orang dalam 

mengembangkan pandangan hidup 

(bagaimana orang akan menjalani dan 

memanfaatkan hidup dan kehidupannya), 

sikap hidup, dan keterampilan hidup, baik 

yang bersifat manual (petunjuk praktis) 

maupun mental dan sosial. Adapun 

pendidikan sebagai fenomena adalah 

peristiwa perjumpaan antara dua orang atau 
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lebih yang dampaknya ialah berkembangnya 

suatu pandangan hidup, sikap hidup atau 

keterampilan hidup pada salah satu atau 

beberapa pihak. Dalam konteks pendidikan 

Islam, berarti pandangan hidup, sikap hidup 

dan keterampilan hidup tersebut harus 

bernafaskan atau dijiwai oleh ajaran dan 

nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-

Qur’an dan As-Sunnah/Al-Hadits.
12

 

Dirumuskan pendidikan menurut Al-

Ghazali, yaitu proses memanusiakan manusia 

sejak masa kejadiannya sampai akhir 

hayatnya melalui berbagai ilmu pengetahuan 

yang disampaikan dalam bentuk pengajaran 

secara bertahap, di mana proses pengajaran 

                                                           
12

 Muhaimin, et al., Paradigma Pendidikan Islam Upaya 

Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2008), cet. ke-4, 37-38.   
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itu menjadi tanggung jawab orang tua dan 

masyarakat menuju pendekatan diri kepada 

Allah sehingga menjadi manusia yang 

sempurna.
13

  

Ada tiga unsur utama yang harus 

terdapat dalam proses pendidikan, yaitu: 

1. Pendidik (orang tua, 

guru/ustad/dosen/ulama/pembimbing) 

2. Peserta didik 

(anak/santri/mahasiswa/mustami) 

3. Ilmu atau pesan yang disampaikan 

(nasihat, materi, pelajaran, bimbingan, 

ceramah).
14

 

  

                                                           
13

 Abidin Ibnu Rusn, Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI), 1998), 56.    
14

 Heri Jauhari Muchtar, Fikih Pendidikan, 14.    
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d. Pengertian Agama 

Manusia senantiasa menghadapi 

berbagai kendala di dalam menjalankan 

aktivitasnya di muka bumi. Untuk itu, setiap 

orang akan menggunakan akal fikirannya 

secara maksimal untuk mengatasi berbagai 

kesulitan hidupnya. Sangat mungkin akal 

tidak begitu saja dengan mudah mampu 

mengatasi persoalan tersebut. Dalam kondisi 

seperti ini manusia membutuhkan Tuhan. 

Tuhan dipercaya menjadi satu-satunya 

tempat bergantung secara spiritual bagi 

manusia. Sebagai sosok supranatural, Tuhan 

dipercaya mempunyai kekuatan yang dapat 

mengatasi segala yang ada di alam semesta. 

Tuhan dipercaya sebagai pencipta sekaligus 

sebagai penguasa utama atas alam semesta di 
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mana manusia menjadi bagian darinya. 

Kepercayaan terhadap Tuhan, menjadi awal 

dari proses sebuah agama dalam diri 

manusia.
15

  

Agama atau religi ialah hubungan 

antara manusia dengan yang Maha Kudus, 

dihajati sebagai hakikat bersifat ghaib, 

hubungan mana yang menyatakan diri dalam 

bentuk kultus serta ritus dan sikap hidup 

berdasarkan doktrin tertentu. Dalam tataran 

empiris, agama terdiri dari beberapa unsur 

pokok, yaitu sistem kepercayaan kepada 

Tuhan, sistem aturan dalam kitab suci, sistem 

ritual, dan simbol-simbol agama yang 

bersifat kebendaan. Semua itu berfungsi 

                                                           
15

 Khadziq, Islam dan Budaya Lokal Belajar Memahami Realitas 

Agama dalam Masyarakat (Yogyakarta: Teras, 2009), 23. 
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sebagai unsur-unsur empiris atau nyata 

sebuah agama. Di dalam kajian agama sering 

dibedakan antara agama samawi (langit) 

dengan agama ardli (bumi-dunia). Baginya 

samawi adalah agama cipataan Tuhan, 

sehingga ia bukanlah kebudayaan, sedangkan 

agama ardli adalah ciptaan manusia, 

sehingga termasuk kebudayaan. 

Aspek agama yang paling mendasar 

adalah sistem kepercayaan terhadap Tuhan, 

zat ghaib yang supranatural. Tuhan dipercaya 

sebagai pencipta alam semesta dan dengan 

demikian Dia mempunyai kekuasaan mutlak 

atas alam semesta sebagai makhluk-Nya. 

Tuhan dipercaya sebagai obyektif yang 

mewujud, ada sebelum pikiran manusia sadar 

ada-Nya, dan akan tetap ada hingga 
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seseorang meninggal. Dengan adanya 

kepercayaan terhadap Tuhan, seseorang 

dapat mencapai sebuah kondisi hidup yang 

tenang, meski dalam kondisi susah sekaligus, 

karena masih ada harapan yang lebih baik 

apabila Tuhan menghendaki.
16

   

e. Pengertian Islam 

Sedikitnya ada dua pengertian tentang 

Islam, dengan penjelasannya, sebagai 

berikut:  

Pertama, pengertian Islam dari segi 

bahasa berasal dari kata aslama, yuslimu, 

islaman, yang berarti submission 

(ketundukan), resignation (pengunduran), 

dan reconciliation (perdamaian), to the will 

                                                           
16

 Ibid., 23-24.   
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of God (tunduk kepada kehendak Allah). 

Kata aslama ini berasal dari kata salima yang 

berarti damai, aman dan sentosa.  

Pengertian Islam yang demikian itu 

sejalan dengan tujuan ajaran Islam, yaitu 

untuk mendorong manusia agar patuh dan 

tunduk kepada Tuhan, sehingga terwujud 

keselamatan, kedamaian, aman, dan sentosa, 

serta sejalan pula dengan misi ajaran Islam, 

yaitu menciptakan kedamaian di muka bumi 

dengan cara mengajak manusia untuk patuh 

dan tunduk kepada Tuhan. Islam dengan misi 

yang demikian itu ialah Islam yang dibawa 

oleh para Nabi, sejak Nabi Adam as. hingga 

Nabi Muhammad SAW. Hal ini dinyatakan 

dalam Al-Qur’an:  
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Ibrahim bukan seorang yahudi dan 

bukan pula nasrani, akan tetapi dia 

adalah seorang yang lurus, lagi 

menyerahkan diri (kepada Allah) dan 

sekali-kali bukanlah dia termasuk 

golongan orang-orang musyrik.
17

 

(QS. Ali Imran: 67)  

Katakanlah (hai orang-orang 

mukmin): ”Kami beriman kepada 

Allah dan apa yang diturunkan 

kepada kami, dan apa yang 

diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, 

Ishak, Ya’qub, dan anak cucunya dan 

apa yang diberikan kepada Musa dan 

Isa serta apa yang diberikan kepada 

Nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak 

mebeda-bedakan seorangpun di 

antara mereka dan kami hanya 

tunduk dan patuh kepada-Nya.
18

 (QS. 

Al-Baqarah: 136) 

 

Berdasarkan ayat-ayat di atas, terlihat 

bahwa Islam merupakan misi yang dibawa 

oleh seluruh para Nabi, yaitu misi suci, agar 

                                                           
17

 Departemen Agama Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an, 

Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 

Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, 1398 H/1978 M), 86.    
18

 Ibid., 35.   
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manusia patuh dan tunduk serta berserah diri 

kepada Allah SWT.  

Kedua, pengertian Islam sebagai 

agama, yaitu agama yang ajaran-ajarannya 

diwahyukan Tuhan untuk umat manusia, 

melalui Rasul-Nya, Muhammad SAW. Islam 

dalam pengertian agama ini, selain 

mengemban misi sebagaimana yang dibawa 

oleh para Nabi sebagaimana tersebut di atas, 

juga merupakan agama yang ajaran-

ajarannya lebih lengkap dan sempurna 

dibandingkan agama yang dibawa oleh para 

Nabi sebelumnya. Hal ini sejalan dengan 

firman Allah  SWT.  

Pada hari ini telah Kusempurnakan 

untuk kamu agamamu, dan telah 

Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, 
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dan telah Kuridlai Islam itu jadi 

agama bagimu.
19

(QS. al-Maidah : 3) 

Sesungguhnya agama (yang diridlai) 

di sisi Allah hanyalah Islam.
20

 (QS. 

Ali-Imran (3): 19) 

Barang siapa mencari agama selain 

agama Islam, maka sekali-kali 

tidaklah akan diterima (agama itu) 

daripadanya, dan dia di akhirat 

termasuk orang-orang yang merugi.
21

 

(QS. Ali Imran (3): 85) 

 

Agama Islam yang dibawa oleh Nabi 

Muhammad SAW adalah agama yang telah 

mencakup semua ajaran yang didawa oleh 

para Nabi terdahulu, dengan terlebih dahulu 

disesuaikan dengan kebutuhan zaman.
22

      

 

 

                                                           
19

 Ibid., 157.  
20

 Ibid., 78.   
21

 Ibid., 90.     
22

 Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana, 

2010), 32-33.   
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f. Pendidikan Islam 

Dalam konteks Islam, istilah 

pendidikan mengacu kepada makna dan asal 

kata yang membentuk kata pendidikan itu 

sendiri dalam hubungannya dengan ajaran 

Islam. Maka pada konteks ini, perlu juga 

dikaji hakikat pendidikan Islam yang 

didasarkan pada sejumlah istilah yang umum 

dikenal dan digunakan para ahli pendidikan 

Islam.  

Formulasi hakikat pendidikan Islam 

tidak bisa dilepaskan begitu saja dari ajaran 

Islam yang tertuang dalam Al-Qur’an dan 

As-Sunnah, karena kedua sumber ini 

merupakan pedoman otentik dalam 

penggalian khazanah keilmuan apapun. 



56 
 

 
 

Dengan berpijak pada kedua sumber ini, 

diharapkan akan diperoleh gambaran yang 

jelas tentang hakikat pendidikan Islam.  

Menurut Hasan Langgulung, 

pendidikan Islam sebagai suatu proses 

spiritual, akhlak, intelektual, dan sosial yang 

berusaha membimbing manusia dan 

memberinya nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan 

teladan ideal dalam kehidupan yang 

bertujuan mempersiapkan kehidupan dunia 

akhirat. 

 Jadi, pendidikan Islam yaitu segala 

upaya atau proses pendidikan yang dilakukan 

untuk membimbing tingkah laku manusia, 

baik individu, maupun sosial untuk 

mengerahkan potensi, baik potensi dasar 
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(fitrah), maupun ajar yang sesuai dengan 

fitrahnya melalui proses intelektual dan 

spiritual berlandaskan nilai Islam untuk 

mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan 

akhirat.
23

  

Ada tiga istilah yang umum 

digunakan dalam pendidikan Islam, yaitu al-

tarbiyah, al-ta’lim, dan al-ta’dib. Ahli 

pendidikan Islam, Al-Baidhawi menyatakan 

bahwa tarbiyah bermakna ”menyampaikan 

sesuatu hingga mencapai kesempurnaan” 

secara bertahap. Sementara Naquib Al-Attas 

menjelaskan bahwa tarbiyah mengandung 

pengertian mendidik, memelihara, menjaga, 

dan membina semua ciptaan-Nya termasuk 

                                                           
23

 Haitami Salim & Syamsul Kurniawan, Studi Ilmu Pendidikan 

Islam, 27-32.   
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manusia, binatang, dan tumbuhan. Secara 

etimologi, ta’lim berkonotasi pembelajaran, 

yaitu semacam proses transfer ilmu 

pengetahuan. Ta’lim lebih cenderung 

dipahami sebagai proses bimbingan yang 

dititikberatkan pada aspek peningkatan 

intelektualitas anak didik. Kemudian, 

menurut Naquib Al-Attas, ta’dib 

mengandung pengertian mendidik dan juga 

sudah merangkum pengertian tarbiyah dan 

ta’lim, yaitu pendidikan bagi manusia.
24

    

Ada beberapa perspektif pendidikan 

Islam sebagai sebuah sistem. Pertama, 

pendidikan menurut Islam, atau pendidikan 

yang berdasarkan agama Islam, yakni 

pendidikan yang dipahami dan 

                                                           
24

 Ibid. 
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dikembangkan serta disusun dari ajaran dan 

nilai-nilai fundamental yang terkandung 

dalam sumbernya, yaitu Al-Qur’an dan 

hadits. Kedua, pendidikan keislaman atau 

pendidikan Islam, yakni upaya mendidikkan 

agama Islam atau ajaran Islam dan nilai-

nilainya supaya menjadi way of life 

(pandangan dan sikap hidup) seseorang. 

Ketiga, pendidikan dalam Islam atau proses 

dan praktik penyelenggaraan pendidikan 

yang berlangsung dan berkembang dalam 

sejarah umat Islam, dalam arti proses 

bertumbuh kembangnya pendidikan Islam 

dan umatnya.  

Oleh karena itu, perlu digarisbawahi 

bahwa antara pendidikan Islam dan 

pendidikan agama Islam mempunyai 
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perbedaan yang cukup signifikan. Dari 

beberapa definisi tersebut, intinya dapat 

dirumuskan sebagai berikut: pendidikan 

Islam merupakan sistem pendidikan yang 

diselenggarakan atau didirikan dengan hasrat 

dan niat untuk mengejawantahkan ajaran dan 

nilai-nilai Islam dalam kegiatan 

pendidikannya.  

Niat tersebut dalam konsep Islam 

merupakan sebuah usaha yang sungguh-

sungguh, tulus, dan suci supaya apa yang 

direncanakan bernilai ibadah dan dalam 

rangka mencari ridla-Nya. Kemudian sistem 

kontrol dan evaluasinya benar-benar 

diterapkan dalam planning yang sudah 

dikonsep dengan rapi mempunyai nilai tawar 

yang mampu bersaing secara kompetitif. 
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Dengan demikian, output (hasil) yang 

diupayakan betul-betul tersentuh dan 

maksimal untuk membangun dan 

mengembangkan pendidikan Islam.  

Tujuan yang dikembangkan Islam 

adalah mendidik budi pekerti. Oleh 

karenanya, pendidikan budi pekerti dan 

akhlak merupakan jiwa pendidikan Islam 

sebagai sebuah sistem yang menjadi satu 

kesatuan yang tak terpisahkan.   

Dengan demikian, pendidikan agama 

Islam dan pendidikan Islam merupakan satu 

kesatuan yang tak terpisahkan untuk saling 

menunnjang proses pendidikan yang 

memanusiakan manusia. Oleh sebab itu, 

seharusnya pendidikan Islam sebagai suatu 
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sistem yang mengatur proses berjalannya 

suatu pendidikan mengharuskan pendidikan 

ini dikelola dengan sistem yang modern 

dengan berlandaskan pada nilai-nilai ajaran 

Islam.
25

   

Peran dan fungsi pendidikan Agama 

Islam demikian strategis dalam menciptakan 

kondisi masyarakat yang sejahtera, adil, dan 

makmur. Pendidikan Islam akan 

membimbing dan memproses sumber daya 

manusia dengan bimbingan wahyu hingga 

terbentuk individu-individu yang memiliki 

kompetensi yang memadai. Pendidikan Islam 

memfasilitasi manusia untuk belajar dan 

berlatih mengaktulisasikan segenap potensi 

                                                           
25

 Faisol, Gus Dur & Pendidikan Islam Upaya Mengembalikan 

Esensi Pendidikan di Era Global (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 

37-38.   
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yang dimilikinya menjadi kompetensi 

sebagai manusia yang kompeten, yang 

profilnya digambarkan oleh Allah SWT 

sebagai sosok ulil albab, sebagai manusia 

muslim paripurna, yaitu manusia yang 

beriman, berilmu, dan beramal shaleh sesuai 

dengan tuntutan ajaran Islam, seperti 

terungkap dalam Al-Qur’an berikut:  

“Sesungguhnya dalam penciptaan 

langit dan bumi, dan silih 

bergantinya malam dan siang 

terdapat tanda-tanda bagi orang-

orang yang berakal, (yaitu) orang-

orang yang mengingat Allah sambil 

berdiri atau duduk atau dalam 

keadaan berbaring dan mereka 

memikirkan tentang penciptaan langit 

dan bumi (seraya berkata): Ya Tuhan 

kami, tiadalah Engkau menciptakan 

ini dengan sia-sia. Maha suci 

Engkau, maka peliharalah kami dari 
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siksa neraka”.
26

 (QS. Ali Imran: 190-

191).   

 

Berdasarkan ayat tersebut tampak 

jelas sasaran dan tujuan pendidikan Islam, 

yaitu menjadikan manusia yang ulil albab, 

suka berdzikir dan berfikir, beramal di 

manapun ia berada, berdoa dan tawadlu’ 

terhadap Allah, sehingga tidak ada rasa 

sombong dan pembangkangan yang berarti. 

Lebih jauh profil insan ulil albab ini 

menggambarkan sosok manusia yang 

kompeten, yaitu seorang yang beriman 

(berdzikir/afektif), berilmu (fikir/kognitif) 

dan memanfaatkan ilmunya dalm kehidupan 

(amal/psikomotorik). Dengan demikian, 

pendidikan Islam berfungsi dan berperan 

                                                           
26

 Departemen Agama Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an, 

Al-Qur’an dan Terjemahannya, 109-110.  
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dalam membangun SDM yang kompeten dan 

berakahlak mulia.  

Pendidikan Agama Islam harus 

diberikan sejak dini, mulai dari usia kanak-

kanak, remaja bahkan sampai dewasa. Dalam 

Islam dikenal dengan istilah pendidikan 

sepanjang hayat (life long education). 

Artinya, selama ia hidup tidak akan lepas dari 

pendidikan, karena setiap langkah hidup 

manusia hakikatnya adalah belajar, baik 

langsung maupun tidak langsung.
27

        

g. Nilai-nilai Normatif Pendidikan Islam 

 Nilai pendidikan Islam adalah nilai-

nilai yang terkandung dalam ajaran Islam 

yang berusaha memelihara dan 

                                                           
27

 Heri Gunawan, Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam (Bandung: Alfabeta, 2013), 207.  
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mengembangkan fitrah manusia serta sumber 

daya yang berada pada subyek didik menuju 

terbentuknya kepribadian seutuhnya (insan 

kamil) sesuai dengan norma Islam atau 

dengan istilah lain yaitu terbentuknya 

kepribadian muslim.
28

  

Al-Qur’an memuat nilai-nilai 

normatif yang menjadi acuan dalam 

pendidikan Islam. Nilai yang dimaksud 

terdiri dari tiga pilar utama, yaitu:  

1) I’tiqadiyyah, yang berkaitan dengan 

pendidikan keimanan, seperti percaya 

kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, hari 

akhir dan takdir, yang bertujuan untuk 

menata kepercayaan individu.  

                                                           
28

 Duwi Fitrianasari, “Internalisasi Nilai-nilai Pendidikan Islam 

dalam Tradisi Mithoni di Desa Brani Kecamatan Sampang Kabupaten 

Cilacap,” (Skripsi, IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2016), 14.   
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2) Khuluqiyyah, yang berkaitan dengan 

pendidikan etika, yang bertujuan untuk 

membersihkan diri dari perilaku rendah 

dan menghiasi diri dengan perilaku 

terpuji.  

3) Amaliyyah, yang berkaitan dengan 

pendidikan tingkah laku sehari-hari, baik 

yang berhubungan dengan:  

a) Pendidikan ibadah, yang memuat 

hubungan antara manusia dengan 

Tuhannya, seperti shalat, puasa, 

zakat, haji, dan nazar yang bertujuan 

untuk mengaktualisasikan nilai-nilai 

ubudiyah.
29

  

b) Muamalah yang memuat hubungan 

antar manusia, baik secara individual 

                                                           
29

 Abdul Mujib, et al., Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana, 

2006), 36.   
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maupun institusional. Bagian ini 

terdiri atas:  

 pendidikan syakhsiyah, seperti 

masalah perkawinan, hubungan 

suami istri dan keluarga serta 

kerabat dekat.  

 Pendidikan madaniyah, yang 

berhubungan dengan 

perdagangan, seperti gadai, upah, 

kongsi dan sebagainya.   

 Pendidikan jan’iyah, yang 

berhubungan dengan pidana atas 

pelanggaran yang dilakukan.   

 Pendidikan murafa’at, yang 

berhubungan dengan acara, 

seperti peradilan, saksi maupun 

sumpah.    
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 Pendidikan dusturiyah, yang 

berhubungan dengan undang-

undang negara yang mengatur 

hubungan antara rakyat dengan 

pemerintah atau negara.   

 Pendidikan duwaliyah, yang 

berhubungan dengan tata negara.  

 Pendidikan  iqtishadiyah, yang 

berhubungan dengan 

perekonomian individu dan 

negara.
30

   

Al-Qur’an secara normatif juga 

mengungkap lima aspek pendidikan dalam 

dimensi-dimensi kehidupan manusia, yang 

meliputi:  

                                                           
30

 Ibid., 36-37.  
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1) Pendidikan menjaga agama (hifdz al-

din), yang mampu menjaga eksistensi 

agamanya, memahami dan 

melaksanakan ajaran agama secara 

konsekuen dan konsisten, 

mengembangkan, meramaikan, 

mendakwahkan, dan mensyiarkan 

agama.  

2) Pendidikan menjaga jiwa (hifdz al-

nafs), yang memenuhi hak dan 

kelangsungan hidup diri sendiri dan 

masing-masing anggota masyarakat, 

karenanya perlu diterapkan qishash 

(pidana Islam) bagi yang 

melanggarnya, seperti hukuman mati.   
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3) Pendidikan menjaga akal pikiran (hifdz 

al-’aqal), yang menggunakan akal 

pikirannya untuk memahami tanda-

tanda kebesaran Allah dan hukum-

hukum-Nya, menghindari perbuatan 

yang merusak akalnya dengan minum 

khamr atau zat adiktif, yang karenanya 

diberlakukan had (sanksi) seperti 

dicambuk.   

4) Pendidikan menjaga keturunan (hifdz 

al-nasb), yang mampu menjaga dan 

melestarikan generasi muslim yang 

tangguh dan berkualitas, menghindari 

perilaku seks menyimpang, yang 

karenanya dikenai undang-undang 

hukum rajam (dilempari batu) atau 

dicambuk.   
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5) Pendidikan menjaga harta benda dan 

kehormatan (hifdz al-mal wa al-ardh), 

yang mampu mempertahankan hidup 

melalui pencarian rezeki yang halal, 

menjaga kehormatan diri dari 

pencurian, penipuan, perampokan, riba 

dan kezaliman.
31

  

Adapun nilai-nilai pendidikan Islam 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

sifat-sifat atau hal-hal yang melekat pada 

pendidikan Islam yang terdapat dalam tradisi 

kenduri panenan. Adapun nilai yang ada 

dalam tradisi kenduri panenan yaitu nilai 

ibadah. Nilai ibadah yang dimaksud di sini 

adalah nilai sedekah dan nilai syukur.  

                                                           
31

 Ibid., 37-38.   
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h. Tujuan Pendidikan Islam  

Tujuan adalah sasaran yang akan 

dicapai oleh seseorang atau kelompok orang 

yang melakukan suatu kegiatan. Oleh karena 

itu, tujuan pendidikan Islam, yaitu sasaran 

yang akan dicapai oleh seseorang kelompok 

orang yang melaksanakan pendidikan Islam.  

Menurut Drs. Ahmad D. Marimba, 

fungsi tujuan tersebut ada empat macam, 

yaitu:  

1. Mengakhiri usaha 

2. Mengarahkan usaha 

3. Merupakan titik untuk mencapai tujuan-

tujuan lain, baik tujuan-tujuan baru 

maupun tujuan lanjutan dari tujuan 

pertama. 
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4. Memberi nilai (sifat) pada usaha-usaha.
32

 

Menurut Imam Ghazali, tujuan 

pendidikan yaitu pembentukan insan 

paripurna, baik di dunia maupun di akhirat.
33

 

Menurut Imam Ghazali, manusia dapat 

mencapai kesempurnaan apabila berusaha 

mencari ilmu dan selanjutnya mengamalkan 

fadilah melalui ilmu pengetahuan yang 

dipelajarinya. Fadilah ini selanjutnya dapat 

membawanya dekat kepada Allah dan 

akhirnya ia hidup bahagia di dunia dan 

akhirat.  

Ringkasnya, tujuan pendidikan adalah 

membina insan paripurna yang mendekatkan 

diri (takarrub) kepada Allah, bahagia di 

                                                           
32

 Djamaluddin & Abdullah Aly, Kapita Selekta Pendidikan 

Islam (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 14.  
33

 Ibid., 15.  
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dunia dan akhirat. Orang yang rajin 

mengikuti pendidikan akan memperoleh 

kelezatan ilmu yang dipelajarinya dan 

kelezatan ini pula dapat mengantarkannya 

pada pembentukan insan paripurna 

sebagaimana dijelaskan di atas.
34

    

i. Landasan Dasar Pendidikan Islam 

Landasan dasar pendidikan Islam 

utamanya terdiri dari tiga macam, yaitu:  

1) Al-Qur’an 

Al-Qur’an adalah kalam Allah 

mukjizat yang diturunkan lengkap dengan 

redaksinya kepada Rasulullah saw untuk 

disampaikan kepada umatnya agar 

dijadikan sebagai hujjah dan petunjuk 

yang diawali dengan surat  Al-Fatihah 
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dan diakhiri dengan surat An-Naas yang 

tertulis dalam mushaf-mushaf yang 

dinukilkan secara mutawatir dan 

membacanya adalah dinilai sebagai 

ibadah. 

Al-Qur’an sebagai kitab undang-

undang, hujjah dan petunjuk yang di 

dalamnya mengandung banyak hal yang 

menyangkut segenap kehidupan 

manusia.
35

 Sebagaimana firman Allah 

SWT dalam surah An-Nahl: 89 yang 

berbunyi:  

ۡلَ   ُِ  ان  َي  تِتۡ  َب ِكَت  مۡ ٱ َك َعنَيۡ  اَونَزَّ  مُِك 
د   ء  َشۡ   ى  ب ۡشَ وَ  ث  َورَۡحَ  ىَوو 
سۡ لِنۡ   ٨٩  نِِميَ م 

                                                           
35

  Abdurrahman Mas’ud, et al., Paradigma Pendidikan Islam ( 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 36-37. 
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Artinya: “Dan Kami turunkan kepadamu 

(Muhammad) Alkitab (Al-Qur’an) untuk 

menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk 

serta rahmat dan kabar gembira bagi 

orang-orang yang berserah diri” (QS. 

An-Nahl: 89).
36

   

 

2) As-Sunnah 

As-Sunnah secara harfiah berarti 

jalan, tabiat, perikehidupan. Adapun 

menurut Abdul Wahab Khalaf, ta’rif As-

Sunnah secara istilah adalah apa saja 

yang datang dari Rasulullah saw. baik 

perkataan, perbuatan, ataupun 

persetujuannya.
37

 Jadi, As-Sunnah adalah 

semua sabda atau perbuatan Rasulullah 

saw. atau persetujuan beliau terhadap 

                                                           
36

 Departemen Agama Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an, 

Al-Qur’an dan Terjemahannya, 415.     
37

 Abdurrahman Mas’ud, et al., Paradigma Pendidikan Islam, 37.   
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perkataan atau perbuatan sahabatnya 

karena dinilai baik.  

As-Sunnah dijadikan sebagai 

landasan dasar pendidikan Islam yang 

kedua, karena Rasulullah saw. telah 

meletakkan dasar-dasar kependidikan 

Islam sejak beliau diangkat menjadi 

utusan Allah. Misalnya, beliau telah 

mengajarkan cara membaca dan 

menghafal kitab suci Al-Qur’an beserta 

pengamalannya, seperti mendidik 

berwudlu, shalat, dzikir, berdo’a dan lain 

sebagainya.  

3) Ijtihad 

Ijtihad sebagai landasan dasar 

pendidikan Islam yang ketiga, yaitu 

usaha-usaha pemahaman yang sangat 
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serius dari kaum muslimin terhadap Al-

Qur’an dan As-Sunnah sehingga 

memunculkan kreativitas yang cemerlang 

di bidang kependidikan Islam atau 

bahkan karena adanya tantangan zaman 

dan desakan kebutuhan sehingga 

melahirkan ide-ide fungsional yang 

gemilang.
38

   

j. Fungsi Pendidikan Islam 

Fungsi pendidikan Islam, meliputi 

hal-hal sebagai berikut:  

1) Melestarikan Ajaran Islam 

Ajaran Islam meliputi bidang-bidang 

sebagai berikut:  

a) Bidang ibadah (rubu’ ibadah), yang 

menjelaskan soal hubungan manusia 

                                                           
38

 Ibid., 38. 
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dengan Tuhannya dengan jalan 

mengerjakan ibadah dan pengabdian 

menurut tata cara tertentu.  

b) Bidang ekonomi (rubu’ muamalah), 

yang berhubungan dengan 

penghidupan dan mencari rezeki.  

c) Bidang pernikahan (rubu’ 

munakahah), yang berhubungan 

dengan nikah, talak, rujuk yang 

merupakan saluran untuk 

mendapatkan keturunan yang sah.  

d) Bidang hukum ( rubu’ jinayah), yang 

berhubungan dengan pelanggaran dan 

kejahatan antar individu, individu 
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dengan masyarakat umum atau 

negara.
39

  

Jadi, ajaran Islam yang demikian 

itulah yang hendak dilestarikan melalui 

ajang pendidikan Islam. Dilestarikan di 

sini maksudnya ajaran Islam itu dijadikan 

tetap tidak berubah, dibiarkan murni 

seperti keadaan semula sekaligus dijaga, 

dipertahankan kelangsungan 

eksistensinya hingga waktu yang tak 

terbatas. Khususnya yang menyangkut 

tekstual Al-Qur’an dan Hadits.  

Adapun mengenai pemahaman, 

interpretasi, dan pengamalannya tentu 

saja harus senantiasa dinamis disesuaikan 

                                                           
39

 Ibid., 38-39.   
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dengan situasi dan kondisi masyarakat 

setempat.    

2) Melestarikan Kebudayaan dan Peradaban 

Islam 

Kebudayaan yaitu hasil kegiatan 

dan penciptaan batin (akal budi) manusia 

seperti kepercayaan, kesenian, dan adat 

istiadat, keseluruhan pengetahuan 

manusia sebagai makhluk sosial yang 

digunakan untuk memahami lungkungan 

serta pengalamannya dan yang menjadi 

pedoman tingkah lakunya.  

Adapun peradaban berarti 

kemajuan (kecerdasan kebudayaan) lahir 

batin, hal-hal yang menyangkut sopan 

santun, budi bahasa, dan kebudayaan 

suatu bangsa.  
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Jadi, kebudayaan dan peradaban 

Islam berarti buah budi dan kemajuan 

yang dicapai oleh kaum muslimin secara 

keseluruhannya yang mencakup 

pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, 

hukum adat serta prestasi kemampuan 

lain yang mereka dapatkan sebagai 

anggota masyarakat di masing-masing 

negeri.   

Oleh karena pendidikan Islam itu 

aspek-aspek cakupannya sangatlah 

kompleks, seperti dimensi intelektual, 

kultural, nilai-nilai transendental, 

keterampilan fisik dan teknologi, serta 

dimensi pembinaan kepribadian manusia 

itu sendiri, maka fungsi pendidikan Islam 

yaitu untuk melestarikan akumulasi 
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kebudayaan dan peradaban kaum 

muslimin yang tinggi nilainya bahkan 

agar dapat terus ditumbuhkembangkan.
40

  

2. Tradisi Kenduri/Selamatan Panenan 

a. Budaya 

Kebudayaan merupakan kata jadian 

dari kata dasar budaya. Budaya berasal dari 

kata budi-daya yang asal muasalnya dari 

bahasa sansekerta yang dalam arti bahasa 

Indonesianya adalah ”daya budi”. Oleh 

karena itu, budaya secara bahasa adalah hal-

hal yang berkaitan dengan fikiran dan hasil 

dari tenaga fikiran tersebut. 

Kebudayaan adalah keseluruhan 

sistem gagasan, tindakan dan hasil karya 

manusia dalam rangka kehidupan masyarakat 
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 Ibid., 39-40.  
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yang dijadikan miliknya belajar. Kebudayaan 

sangat erat kaitannya dengan masyarakat. 

Segala sesuatu yang terdapat dalam 

masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang 

dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. 

Kebudayaan mengandung keseluruhan 

pengertian, nilai, norma, ilmu pengetahuan, 

serta keseluruhan struktur sosial, religius, dan 

lain-lain serta  segala pernyataan intelektual 

dan artistik yang menjadi ciri khas suatu 

masyarakat.
41

  

Sidi Gazalba mendefinisikan 

kebudayaan sebagai ”cara berfikir dan cara 

merasa, yang menyatakan diri dalam seluruh 

segi kehidupan dari segolongan manusia 

yang membentuk kesatuan sosial, dalam 

                                                           
41

 Ramdani Wahyu, Ilmu Budaya Dasar ( Bandung: CV Pustaka 

Setia, 2008), 96.   
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suatu ruang dan suatu waktu”. E.B Taylor 

mendefinisikan budaya sebagai suatu 

keseluruhan kompleks yang meliputi 

pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, 

keilmuan, hukum, adat istiadat, dan 

kemampuan yang lain serta kebiasaan yang 

didapat oleh manusia sebagi anggota 

masyarakat.  

Dengan demikian, kebudayaan atau 

budaya menyangkut keseluruhan aspek 

kehidupan manusia baik material maupun 

non-material. Adapun substansi (isi) utama 

kebudayaan itu sendiri merupakan wujud 

abstrak dari segala macam ide dan gagasan 

manusia yang bermunculan di dalam 

masyarakat itu sendiri, baik dalam bentuk 

atau berupa sistem pengetahuan, nilai, 
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pandangan hidup, kepercayaan, persepsi, dan 

etos kebudayaan.
42

   

b.  Tradisi 

Kebudayaan dalam suatu masyarakat 

merupakan sistem nilai tertentu yang 

dijadikan pedoman hidup oleh warga yang 

mendukung kebudayaan tersebut. 

Kebudayaan dijadikan kerangka acuan dalam 

bertindak dan bertingkah laku, maka 

kebudayaan cenderung menjadi tradisi dalam 

suatu masyarakat. Tradisi adalah sesuatu 

yang sulit berubah karena sudah menyatu 

dalam kehidupan masyarakat pendukungnya. 

Menurut Parsudi Suparlan, tradisi 

merupakan unsur sosial budaya yang telah 

mengakar  dalam kehidupan masyarakat dan 
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  Elly M. Setiadi, Ilmu sosial dan Budaya Dasar, 27-28.  
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sulit berubah. Meredith Mc Guire melihat 

bahwa dalam masyarakat pedesaan umumnya 

tradisi erat kaitannya dengan mitos dan 

agama.
43

   

Menurut Mujib, tradisi atau urf (adat) 

adalah kebiasaan masyarakat, baik berupa 

perkataan maupun perbuatan yang dilakukan 

secara terus menerus dan seakan-akan 

merupakan hukum tersendiri, sehingga jiwa 

merasa tenang dalam melakukannya karena 

sejalan dengan akal dan diterima oleh tabiat 

yang sejahtera. Tradisi berarti segala sesuatu 

yang telah menjadi kebiasaan masyarakat 

                                                           
43

 Jalaluddin, Psikologi Agama (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2004), 187-188.   
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untuk melakukan suatu hal yang sesuai 

dengan aturan dalam masyarakat.
44

   

Tradisi (al-turats) sendiri bila 

mengutip Hasan Hanafi, merupakan 

khazanah kejiwaan (makhzun al-nafs) yang 

menjadi pedoman dan peranti dalam 

membentuk masyarakat. Tradisi merupakan 

khazanah pemikiran yang bersifat material 

dan immaterial yang bisa dikembangkan 

untuk melahirkan pemikiran yang progresif-

transformatif. Oleh karena itu, ada 

penghargaan, pembelaan bahkan pembakuan 

atas tradisi. Tradisi kemudian menjadi 

wilayah yang sering problematik. 

                                                           
44

 Nurul Qamariyah, “Implementasi Nilai-nilai Pendidikan Islam 

dalam Tradisi Merti Dusun Untuk Menumbuhkan Kerukunan Umat 

Beragama, “(Skripsi, IAIN Salatiga, Magelang, 2016), 9.   
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Masyarakat NU menjadikan tradisi  

menjadi salah satu sumber rujukan dalam 

perilaku keagamaan. Doktrin yang sudah 

sering digemborkan yaitu al-muhafadzah 

’ala al-qadim al-shalih, wa al-akhdzu bi al-

jadid al-aslah yakni memelihara tradisi lama 

yang baik dan mengambil sesuatu yang baru 

yang lebih baik.  

Mengadopsi apa yang layak dalam 

tradisi untuk dikembangkan demi 

kepentingan masa kini dan masa yang akan 

datang merupakan pemaknaan yang 

paradigmatis, karena sebuah transformasi, 

baik pemikiran maupun sosial harus beranjak 

dan menimba inspirasinya dari tradisi. Maka 

diperlukan ikhtiar untuk menggali hal-hal 

dalam tradisi yang bisa mendukung 
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transformasi. Dalam istilah Moch Abid al-

Jabiri disebut al-tajdid min al-dakhil atau 

pembaruan internal.
45

  

Jadi, tradisi merupakan adat 

kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat 

secara terus menerus dan turun temurun yang 

sesuai dengan aturan yang ada dalam 

masyarakat.  Adapun untuk tradisi yang 

bernilai baik, akan cenderung untuk 

dipertahankan keberadaannya, sedangkan 

tradisi yang kurang baik akan diperbarui 

menjadi lebih baik lagi.  
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 Zuhairi Misrawi, Menggugat Tradisi Pergulatan Pemikiran 

Anak Muda NU (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2004), 40-41.    
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c. Selamatan/Kenduri 

Salah satu adat istiadat, sebagai ritual 

keagamaan yang paling populer di dalam 

masyarakat Jawa adalah selamatan atau 

kenduri, yaitu upacara ritual komunal yang 

telah mentradisi di kalangan masyarakat 

Islam Jawa.
46

  

Istilah kenduri berasal dari kata-kata 

yang diucapkan oleh imam tahlil ketika 

mengantar atau mengalamatkan bacaan tahlil 

dengan memulai membaca al-fatihah, yaitu 

”ila hadhrati ruhi”,  yang artinya pahala ini 

diperuntukkan untuk arwah. Mengantar 

dengan kata-kata tersebut juga dinamakan 

meng-hadhorohi, yang dalam ucapan orang 

                                                           
46

 Ahmad Khalil, “Seblang dan Kenduri Masyarakat Desa 

Olehsari: Relasi Ideal Antara Islam dan Budaya Jawa di Banyuwangi” 

(el-Harakah, Vol. 12, No.2, 2010), 147-148.   



93 
 

 
 

awam menjadi ”kandhorohi”, dan dari kata-

kata ini rupanya berubah ucapan menjadi 

”kenduri”.
47

  

Kenduri merupakan adat masyarakat 

Jawa yang dilakukan oleh orang yang 

mempunyai hajat tertentu dengan 

mengundang warga sekitar untuk ikut 

mendoakan keselamatan dan kebahagiannya. 

Kenduri sering disebut juga dengan 

kenduren, kondangan, dan selamatan. Pada 

hakikatnya, tujuan orang Jawa melakukan 

hajat kenduri adalah meminta doa dari 

tetangga atau kerabat agar apa yang 

                                                           
47

 Madchan Anies, Tahlil dan Kenduri Tradisi Santri dan Kyai 

(Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), 4.   
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diinginkan tercapai, selamat, serta bahagia 

selama hidup di dunia dan akhirat.
48

    

Menurut Rezim, bahwa kata 

selamatan berasal dari kata slamet yang 

berarti selamat, bahagia, sentosa. Selamatan 

merupakan hasrat mencari keselamatan 

dalam dunia yang kacau. Adapun makna dari 

selamat adalah keadaan lepas dari insiden-

insiden yang tidak dikehendaki. Berdasarkan 

makna ini maka selamatan dapat diartikan 

sebagai kegiatan masyarakat Jawa yang 

biasanya digambarkan sebagai pesta ritual, 

baik upacara di rumah mauoun desa, bahkan 

pada skala yang besar. Dijelaskan bahwa 

kegiatan tersebut tidak ditujukan bagi sebuah 
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 Gesta Bayuadhy, Tradisi-tradisi Adiluhung Para Leluhur Jawa 

(Yogyakarta: DIPTA, 2015), 13.     
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kehidupan yang lebih baik, kini maupun di 

masa mendatang, tetapi lebih ditujukan untuk 

memelihara tatanan dan mencegah datangnya 

bala.
49

 

selamatan bagi orang Jawa, tradisi 

selamatan yang dilaksanakan secara turun 

temurun adalah sebuah proses mistik, yang 

mana merupakan tahap awal dari proses 

dalam pencarian keselamatan (slamet), yang 

kemudian diikuti oleh mayoritas orang Jawa 

untuk menuju tahap yang paling akhir, yaitu 

kesatuan dengan Tuhan. Konon, Tradisi 

slametan digali oleh Sunan Kalijaga yaitu 

salah satu wali dari walisongo.  

                                                           
49 https://sastra-indonesia.com/2017/10/budaya-tradisi-

selamatan/,  Diakses Pada Tanggal 03 Agustus 2019,  Pukul 05.22 WIB.   

https://sastra-indonesia.com/2017/10/budaya-tradisi-selamatan/
https://sastra-indonesia.com/2017/10/budaya-tradisi-selamatan/
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Slametan merupakan bentuk 

penerapan sosio-religius orang Jawa, yaitu 

praktek perjamuan yang dilaksanakan 

bersama-sama dengan para tetangga, sanak 

keluarga, teman dan sahabat. Ritual slametan 

itu sendiri merupakan cerminan bahwa 

manusia hendaknya memiliki hubungan yang 

erat dan harmonis dengan lingkungan 

masyarakat dan alam sekitar. Bahwa manusia 

wajib memelihara kerukunan, saling menjaga 

dan berintrospeksi dengan masyarakat dan 

alam sebagai suatu hal yang tidak dapat 

ditinggalkan. Apabila manusia hanya 

mementingkan egonya sendiri, maka hal 

yang tidak baik juga akan mengikutinya.
50
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 Yana MH, Falsafah dan Pandangan Hidup Orang Jawa 

(Yogyakarta: Absolut, 2010), 47-48.   
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Slametan diadakan untuk suatu 

peristiwa yang penting dalam perjalanan 

hidup seseorang. Peristiwa tersebut seperti 

pernikahan, kelahiran, kematian, membangun 

rumah, permulaan bajak sawah, panenan, 

sunatan (khitan), perayaan hari besar dan 

masih banyak lagi peristiwa yang dihiasi 

dengan tradisi slametan. Slametan diyakini 

sebagai sarana spiritual yang mampu 

mengatasi segala bentuk krisis yang melanda 

serta bisa mendatangkan berkah bagi mereka 

yang menyelenggarakan.
51

  

Adapun dalam tradisi slametan dapat 

digunakan sebagai simbolis ”penolak balak” 

bagi keluarga yang mengadakannya, selain 

                                                           
51

 Ahmad Khalil, “Seblang dan Kenduri Masyarakat Desa 

Olehsari: Relasi Ideal Antara Islam dan Budaya Jawa di Banyuwangi” 

(el-Harakah, Vol. 12, No.2, 2010), 148.    
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itu dalam tradisi slametan juga dapat 

digunakan sebagai ajang atau sarana untuk 

bersedekah, di mana dalam ajaran Islam juga 

diajarkan bahkan dianjurkan untuk gemar 

bersedekah. Dengan demikian, dengan 

adanya sedekah yang dilakukan diharapkan 

apa yang dipunyai, apa yang dihasilkan, dan 

rezeki yang dimilikinya menjadi berkah. 

Secara umum, tujuan 

slametan/kenduri adalah untuk menciptakan 

keadaan sejahtera, aman dan bebas dari 

gangguan makhluk yang nyata dan makhluk 

halus.
52

 Slametan berfungsi menunjukkan 

sebuah komunitas harmonis yang dikenal 

                                                           
52

  Ibid.   
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dengan nama rukun, yang menjadi prasyarat 

efektif untuk mendatangkan keberkahan.
53

   

Sebagian kalangan muslim Jawa 

memiliki tradisi mengadakan kenduri dan 

selamatan sebagai apresiasi atas semangat 

bersedekah dari ajaran islam. Dalam 

Ensiklopedia Kebudayaan Jawa dijelaskan 

bahwa yang dimaksud dengan kenduren 

adalah upacara sedekah makanan karena 

seseorang telah memperoleh anugerah atau 

kesuksesan sesuai dengan apa yang dicita-

citakan. Dalam hal ini kenduren mirip 

dengan tasyakuran. 

Kenduri atau selamatan dalam ritus 

orang Islam Jawa memiliki arti penting dan 

                                                           
53

 Niels Mulder, Mistisme Jawa Ideologi di Indonesia 

(Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2011), 136.   
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menjadi bagian tidak terpisah dari sistem 

religi orang Jawa. Acara kenduri sifatnya 

personal dan orang yang diundang biasanya 

terdiri dari kerabat, teman sejawat dan 

tetangga.  

Undangan kenduri bersifat bebas, 

yang umumnya dilaksanakan di malam hari. 

Apabila ada acara yang bersamaan biasanya 

sebagian melaksanakan sesudah shalat ashar 

mendekati magrib, lalu yang lainnya sesudah 

isya’, jika masih ada yang bersamaan, 

sebagian memberi alokasi sesudah shalat 

magrib.  

Hidangan sedekah dalam kenduri 

menunya lebih bebas, hampir tidak ada 

kewajiban harus menu tertentu. Sehingga 

terbangun suasana yang akrab, penuh 
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silaturrahim, berbagi suka dan menunjukkan 

rasa syukur kepada Allah. Hidangan yang 

disediakan umumnya nasi tumpeng lengkap 

dengan lauk pauknya.
54

 

Adapun untuk hal-hal khusus seperti 

syukuran atau kiriman, memakai nasi 

tumpeng rasul (nasi uduk) dilengkapi dengan 

lauk daging ayam yang dimasak utuh 

(ingkung). Disebut tumpeng rasul (metua 

dalam kang lempeng) karena memiliki nilai 

simbolis hidup dengan megikuti jalan lurus 

sesuai ajaran Rasul (utusan Allah) dengan 

ciri khas adanya ingkung (inggala njungkung 

atau bersujud), yakni beribadah sepenuhnya 

kepada Allah.  
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 Muhammad Solikhin, Misteri Bulan Suro Perspektif Islam 

Jawa (Yogyakarta: Narasi, 2010),  41.    
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Adapun proses pelaksanaan kenduri, 

yaitu dimulai dari suguhan dihidangkan 

sejenak setelah para undangan datang, duduk 

bersila melingkari suguhan, kemudian tuan 

rumah atau yang mewakili memberikan 

sambutan dalam bentuk menyerahkan 

upacara kenduri tersebut kepada tokoh agama 

atau sesepuh setempat, sambil menyebutkan 

apa yang menjadi hajat dari acara kenduri 

tersebut. Adapun setelah itu, orang yang 

diserahi untuk memimpin acara kenduri baru 

memulai dengan menyatakan kembali apa 

yang menjadi kepentingan tuan rumah 

sehubungan dengan dilaksanakannya acara 

tersebut serta memintakan maaf jika ada 

kekurangan dan sambutan yang kurang 

sesuai. Baru setelah itu, upacara diteruskan 
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dengan dzikir serta ungkapan-ungkapan wirid 

dari beberapa ayat Al-Qur’an serta bacaan 

lain yang berkaitan dengan keperluan dari 

acara tersebut. Acara kenduri ditutup dengan 

dengan pembacaan do’a, sedangkan para 

tamu undangan lainnya mengamini do’a 

tersebut sambil mengangkat kedua 

tangannya.
55

 

Setelah do’a selesai, kemudian tuan 

rumah mempersilahkan untuk para undangan 

untuk menikmati hidangan yang telah 

disuguhkan, termasuk nasi tumpeng. 

Sementara itu, nasi tumpeng dan lauk 

pauknya dibagikan kepada para undangan 

yang hadir, tetangga terdekat yang 

berhalangan hadir, biasanya tetap diberi 

                                                           
55
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bagian yang dititipkan pada tetangga 

dekatnya. Sebagian dari nasi tumpeng 

dimakan di tempat, sedangkan sebagian 

sisanya yang lain dibungkus untuk dibawa 

pulang, yang oleh masyarakat menyebutnya 

dengan “nasi berkat”. 

Disebut “nasi berkat”, karena 

memiliki dua konotasi makna dan tujuan. 

Pertama, bahwa nasi tumpeng tersebut 

dihidangkan setelah ritual dan do’a, sehingga 

diharapkan keberkahan dari Allah yang 

diberikan kepada mereka yang telah ikut 

berdo’a atau bagi mereka yang memakan 

hidangan tersebut. Kedua, bahwa berkat 

berasal dari bahasa Arab “barkah” yang 

maknanya bertambah. Hal ini sesuai dengan 

firman Allah, bahwa barang siapa yang 
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bersyukur akan ditambah nikmatnya. Adapun 

kenduri merupakan media tasyakur untuk 

mensyukuri nikmat tersebut, sehingga ada 

harapan Allah akan memberikan tambahan 

keberkahan dan pahala serta kesejahteraan 

bagi tuan rumah dan para undangan.
56

  

Dengan penjelasan tersebut, nampak 

bahwa inti dari kenduri adalah bersyukur 

kepada Allah dan menyampaikan 

permohonan (doa) kebaikan kepada Allah, 

disertai dengan memberikan sesuatu, yakni 

hidangan sebagai sedekah kepada orang lain. 

Memberikan sesuatu kepada orang lain 

merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan 

dalam agama Islam, karena di dalamnya 

terdapat manfaat yang sangat besar. 

                                                           
56

 Ibid.    



106 
 

 
 

Sebagaimana yang dikatakan al-Jurjawi 

dalam sebuah kitab karyanya : 

“Sesungguhnya hikmah dari 

disyari’atkannya hibah (memberikan 

sesuatu kepada orang lain) itu sangat 

besar sekali manfaatnya, yaitu dapat 

menghilangkan sifat dengki dan 

hasut, serta memupuk rasa cinta 

kasih dalam hati. Ia juga 

menunjukkan kemulyaan akhlak, 

kesucian anggota badan, sifat luhur, 

keutamaan serta kenuliaan yang 

sangat agung.” (Hikmah al-Tasyari 

wa Falasafatuh, 124).
57

 

 

Sejalan dengan ungkapan al-Jurjawi 

tersebut, dalam kitab Faidh al-Qadir, al-

Manawi menyatakan :  

“Barang siapa yang murah tangan 

memberikan makanan kepada orang 

lain, maka Allah SWT akan membalas 

pemberiannya itu. Dan siapa saja 

yang kikir, maka Allah SWT akan 

kikir kepadanya.” ( Faidh al-Qadir, 

Juz III, hlm 272). 
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 Ali Ahmad al-Jurjawi, Hikmah al-Tasyari wa Falsafatuhu 

(Beirut: Dar al-Fikri, 1994), 124.     
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 Dalam hal ini, termasuk tradisi yang 

berlaku di masyarakat Islam Indonesia, yaitu 

di mana mereka saling memberikan sedekah 

yang berupa makanan yang siap saji, berupa 

nasi, bubur, kue dan semacamnya. Selain itu, 

secara umum tradisi ini mengamalkan 

anjuran Nabi Muhammad SAW. Rasulullah 

SAW menganjurkan umatnya untuk 

memberikan makanan kepada orang lain. 

Misalnya anjuran untuk memperbanyak kuah 

ketika kita membuat makanan, agar dapat 

diberikan kepada tetangga sekitar. 

Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits 

yang berbunyi : 
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قَاَل, قَاَل َرُسْوُل اهلِل َعْن َأىِب َذرٍّ َرِضَي اهللُ َعْنُه 
َصلىَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ِإَذا طََبْخَت َمَرَقًة فَاَْكِثْر 

رَاَنَك   ماََءهاَ َوَتعاََهْد ِجي ْ
 

Dari Abi Dzar ra. berkata, Rasulullah 

Saw. Bersabda: “jika kamu memasak 

kuah, maka perbanyaklah airnya, dan 

bagikanlah kepada tetanggamu.” 

(shahih Muslim, no. 4785).
58

  

 

Perbuatan ini juga merupakan 

kebiasaan para tabi’in. Mereka senantiasa 

memberikan hadiah (berupa makanan atau 

lainnya) kepada sahabatnya, walaupun orang 

yang diberi itu bukanlah orang yang serba 

kekurangan.
59

  

Dapat disimpulkan bahwa tradisi 

saling memberikan makanan atau yang 

lainnya itu sangat dianjurkan dan sangat 

                                                           
58

 Muhammad Solikhin, Misteri Bulan Suro Perspektif Islam 

Jawa , 45.   
59

 Ibid.  
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banyak sekali manfaat yang terkandung di 

dalamnya, diantaranya yaitu untuk saling 

mengokohkan tali silaturrahim, terhindar dari 

sifat kikir dan rakus, serta memperkecil 

adanya perseteruan dan permusuhan. 

3. Sedekah 

Definisi sedekah secara etimologis, 

kata sedekah berasal dari bahasa Arab ash-

shadaqah. Pada awal pertumbuhan Islam, 

sedekah diartikan dengan pemberian yang 

disunatkan (sedekah sunnah). Akan tetapi, 

setelah kewajiban zakat disyari’atkan, yang 

terdapat dalam Al-Qur’an, maka zakat 

disebut juga dengan sedekah. Maka istilah 

sedekah mempunyai dua pengertian, yaitu 

sedekah sunnah dan sedekah wajib (zakat).  
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Sedekah dapat bersifat wajib atau 

sukarela seperti pemberian sedekah pada 

umumnya. Sedekah yang wajib seperti zakat, 

adapun yang sukarela seperti pemberian 

sedekah pada umumnya. Baik yang sukarela 

maupun wajib dalam Al-Qur’an, keduanya 

disebut sedekah. Jadi, setiap zakat juga 

berarti sedekah, namun, hanya saja sedekah 

wajib yang disebut dengan zakat.  

Menurut Prof. Dr. Abdul Manan, 

dilihat dari aspek etimologis, kata 

”shadaqah” berarti ”sedekah atau derma”. 

Shadaqah juga dapat berarti  zakat (QS. At-

Taubah: 60). Sedekah berarti memberikan 
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atau mendermakan sesuatu kepada orang 

lain.
60

  

Definisi sedekah secara terminologis, 

diartikan sebagai pemberian seseorang secara 

ikhlas kepada yang berhak menerimanya 

yang diiringi oleh pemberian pahala dari 

Allah. Menurut A. Rasyid, shadaqah adalah 

memberikan benda atau barang baik berupa 

benda bergerak maupun tidak bergerak, yang 

segera habis jika diapakai ataupun tidak, 

kepada orang lain atau badan hukum 

(yayasan dan sejenisnya) tanpa imbalan dan 

tanpa syarat hanya semata-mata mengharap 

pahala dari Allah Swt. Di hari kiamat nanti.
61

 

                                                           
60

 Mardani, Hukum Islam Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf 

(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), 129-130.    
61

 Ibid. 
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Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, kata shadaqah berasal dari bahasa 

Arab yang telah diresepsi ke dalam bahasa 

Indonesia menjadi kata ”sedekah” yang 

berarti ”derma kepada orang miskin 

berdasarkan cita kasih kepada sesama 

manusia”.
62

 Menurut Kompilasi Hukum 

Ekonomi Islam Syari’ah, sedekah adalah 

barang yang diberikan semata-mata karena 

mengharapkan pahala.
63

  

Menurut Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, 

sedekah adalah harta atau nonharta yang 

dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha 

di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
64

 

                                                           
62

 Ibid.   
63

 Ibid. 
64

 Ibid.  
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Menurut M. Zaidi Abad, sedekah adalah 

pemberian dari seorang muslim secara 

sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan 

jumlah tertentu, suatu pemberian yang 

dilakukan oleh seseorang sebagai kebajikan 

yang mengharap ridha Allah Swt. Dan pahala 

semata.
65

  

Berdasarkan beberapa definisi di atas, 

maka dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan sedekah adalah derma atau 

pemberian seorang atau badan hukum. Baik 

berupa harta maupun nonharta, secara ikhlas 

di luar zakat kepada orang miskin atau orang 

yang berhak menerimanya untuk 

kemaslahatan umum, yang pelaksanaannya 

                                                           
65

 Ibid., 130-131.    
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tidak dibatasi oleh waktu, dan jumlahnya 

tidak ditentukan.
66

  

Dasar hukum perintah sedekah 

terdapat dalam ayat Al-Qur’an dan hadits 

Rasulullah Saw. yaitu sebagai berikut:  

ونَ َوي طۡ  َعامَ ٱ عِم  ُتِهِ  ََعَ   مطَّ ِسرًيا اَوَيتِيم   اِكين  ِمسۡ  ۦح 
َ
 ٨  َوأ

 

”Dan mereka memberikan makanan 

yang disukainya kepada orang miskin, 

anak yatim yang ditawan.”
67

 (QS. Al-

Insan [76]: 8)  

Adapun hadits Nabi yang menerangkan 

tetang anjuran bersedekah yaitu: 

”Bersedekahlah walaupun dengan 

sebutir kurma, karena hal itu dapat 

menutup dari kelaparan dan dapat 

memadamkan kesalahan (dosa) 

                                                           
66

 Ibid., 131.    
67

 Usman Thaha Hafizhahullah, Mushaf Famy bi Syauqin Al-

Qur’an dan Terjemah (Banten: Forum Pelayanan Al-Qur’an, 2016), 

579.  
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sebagaimana air memadamkan api” 

(HR. Ibn Mustadrak).
68

   

Sedekah dibolehkan pada setiap waktu 

dan disunnahkan berdasarkan Al-Qur’an dan 

As-Sunnah, sebagaimana berikut:  

”Barang siapa yang mau memberi 

pinjaman kepada Allah SWT., 

pinjaman yang baik (menafkahkan 

hartanya di jalan Allah), maka Allah 

SWT. Akan melipatgandakan 

pembayaran kepadanya dengan lipat 

ganda yang banyak. Allah menahan 

dan melapangkan (rezeki) dan kepada-

                                                           
68

 Mardani, Hukum Islam Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf , 

134.  
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Nyalah kamu dikembalikan.”
69

 (QS. 

Al-Baqarah: 245) 

”Barang siapa memberi makan orang 

lapar, Allah SWT. Akan memberinya 

makanan dari buah-buahan surga. 

Barang siapa memberi minum orang 

dahaga, Allah SWT. Yang Maha 

Tinggi akan memberinya minum pada 

hari kiamat dengan wangi-wangian 

yang dicap. Barang siapa yang 

memberi pakaian orang yang 

telanjang, Allah akan memakaikan 

pakain surga yang berwarna hijau.”
70

 

(HR. Abu Dawud dan Tirmidzi) 

 

4. Syukur 

Definisi Syukur yaitu diartikan 

sebagai ungkapan berterima kasih kepada 

Allah Swt. Syukur dalam Kamus Bahasa 

Indonesia didefinisikan sebagai ucapan dari 

                                                           
69

 Usman Thaha Hafizhahullah, Mushaf Famy bi Syauqin Al-

Qur’an dan Terjemah, 39.  
70

 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 

2001), 249-250.   
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perasaan senang, bahagia, dan lega ketika 

mengalami suatu kejadian yang baik. Adapun 

dalam konteks istilah, syukur merupakan 

suatu tindakan, ucapan, perasaan senang, 

bahagia dan lega atas nikmat yang telah 

didapatkan atau dialami dari Allah Swt.
71

   

Syukur jika dilihat dari sudut pandang 

Islam memang merupakan suatu keharusan. 

Hakikat syukur menurut Imam Al-Ghazali 

yaitu menggunakan nikmat Allah sesuai 

dengan maksud pemberi-Nya.
72

 Menurut M. 

Quraish Shihab dalam buku, Wawasan al-

Qur’an menjelaskan bahwa kosa kata 

”syukur” berasal dari bahasa al-Qu’an yang 

tertulis dalam bahasa Arab. Kata syukur 

                                                           
71

 M. Iqbal Hidayat, Modul Hikmah Aqidah Akhlak Kelas X 

Semester Ganjil (Semarang: Arifandani), 54.     
72

 Ilyas Ismail, Pilar-pilar Takwa Doktrin, Pemikiran, Hikmat, 

dan Pencerahan  Spiritual (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 235.    
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adalah bentuk mashdar dari kata kerja 

syakara-yasykuru-syukran-wa syukuran-wa 

syukranan. Kata kerja ini berakar dari huruf 

syin, kaf dan ra’.  

Secara bahasa, syukur berasal dari 

kata ”syakara” yang berarti pujian atas 

kebaikan dan penuhnya sesuatu. Syukur juga 

berarti menampakkan sesuatu ke permukaan, 

maksudnya menampakkan nikmat Allah. 

Adapun syukur menurut istilah syara’ yaitu 

pengakuan terhadap nikmat yang 

dikaruniakan Allah yang disertai dengan 

kedudukan kepada-Nya dan mempergunakan 

nikmat tersebut sesuai dengan tuntutan dan 

kehendak Allah.  

Dalam hal ini, hakikat syukur adalah 

menampakkan nikmat, dan hakikat kufur 
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adalah menyembunyikan nikmat. 

Menampakkan nikmat antara lain berarti 

menggunakannya pada tempat dan sesuai 

dengan yang dikehendaki oleh pemberinya, 

juga menyebut-nyebut nikmat dan 

pemberinya dengan lidah.
73

 

Syukur bukanlah kata benda mati. 

Syukur juga bukan kata sifat saja, tapi syukur 

meruapakan kata kerja yang perlu bukti 

tindakan nyata hingga akhir hayat kita. 

Secara lisan, praktik syukur bisa dibuktikan 

dengan mengucapkan kata-kata yang baik 

sekaligus pujian hanya untuk Allah. Adapun 

dalam tindakan, syukur ditandai dengan 

upaya sungguh-sungguh untuk 

                                                           
73

 Choirul Mahfud, “The Power Of Syukur Tafsir Kontekstual 

Konsep Syukur dalam Al-Qur’an” (episteme, Vol. 9, No. 2, Desember 

2014), 379-380.   
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memanfaatkan apa saja yang bisa kita 

lakukan untuk kemanfaatan dan 

kemaslahatan semua.
74

      

Syukuran atau tasyakuran berarti 

perayaan, baik besar maupun kecil sebagai 

ungkapan rasa terima kasih kepada Allah, 

atau terima kasih karena sesuatu (apapun 

bentuknya) telah berlangsung secara selamat 

dan lancar, seperti terbebas dari kesulitan, 

sembuh dari sakit, mendapatkan keberhasilan 

dan lain-lain.
75

   

Syukur dapat dilakukan dengan tiga 

cara: pertama, syukur dengan hati (al-syukr 

bi al-qalb). Hal ini dilakukan dengan cara 

menginsafi sedalam-dalamnya pemberian 

                                                           
74

 Ibid., 389. 
75

 Kutbuddin Aibak, Fiqih Tradisi Menyibak Keragaman dalam 

Keberagaman (Yogyakarta: Teras, 2012), 204.    
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sebagai anugerah Allah. Kedua, syukur 

dengan lisan (al-syukr bi al-lisan), yaitu 

syukur yang dilakukan dengan cara banyak 

melakukan dzikir dan memuji keagungan dan 

kebesaran Allah. Ketiga, syukur dengan 

berbuat dan bekerja keras untuk mencapai 

sesuatu yang diinginkan (al-syukr bi al-

’amal). Hal ini merupakan puncak dari 

semua bentuk syukur.
76

 Bersyukur dengan 

amal perbuatan artinya, menggunakan segala 

nikmat yang telah diberikan oleh Allah 

dengan sebaik-baiknya, yaitu sesuai dengan 

syari’at Allah.
77

  

Cara yang digunakan manusia untuk 

mengekspresikan rasa syukur kepada Tuhan 

                                                           
76

 Ilyas Ismail, Pilar-pilar Takwa Doktrin, Pemikiran, Hikmat, 

dan Pencerahan Spiritual, 235.  
77

 M. Iqbal Hidayat, Modul Hikmah Aqidah Akhlak Kelas X 

Semester Ganjil, 55.    
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memang berbeda-beda. Dalam hal ini, 

menurut Ibnu ’Athaillah al-Sakandari di 

dalam Kitab Al-Hikam, manusia terbagi ke 

dalam tiga kelompok:  

Pertama, kelompok yang suka cita 

dan menyambut gembira nikmat Tuhan. 

Namun, kegembiraan tersebut terjadi bukan 

karena mereka melihat kepada pemberi 

nikmat itu (Tuhan), tetapi karena melihat 

pada nikmat dan pemberiannya semata. 

Kelompok ini, menurut al-Sakandari 

termasuk kelompok orang yang lalai (min al-

ghafilin).    

Kedua, kelompok orang yang suka 

cita dan menyambut gembira nikmat Tuhan. 

Namun, kegembiraan mereka bukan karena 

nikmatnya semata, tetapi karena mereka 
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sadar bahwa nikmat itu datangnya dari Allah 

Swt. Cara bersyukur seperti ini, menurut al-

Sakandari sejalan dengan pesan Allah Swt. 

dalam ayat di bawah ini:      

ِ ٱ لِ ةَِفۡض  ق ۡل  وا  َيفۡ فَنۡ  لَِك فَتَِذ   ۦتِهِ َوبِرَۡحَ  ّللَّ  رَح 
وَ  ا َخرۡير  و   ٥٨  َمع ونَ َيۡ  ُمِمَّ

 
 “Katakanlah, dengan karunia Allah 

dan rahmat-Nya, hendaklah dengan 

itu mereka bergembira. Karunia 

Allah dan rahmat-Nya itu adalah 

lebih baik dari apa yang mereka 

kumpulkan.”
78

 (QS. Yunus [10] : 58) 

 

Ketiga, kelompok orang yang 

bersyukur dengan Allah Swt. mereka tidak 

terlalu hirau atau peduli pada nikmat yang 

diberikan kepada mereka. Pandangan mereka 

hanya tertuju kepada Allah Swt. bukan 

                                                           
78

 Departemen Agama Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an, 

Al-Qur’an dan Terjemahannya, 315.    
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kepada selain-Nya. Inilah wujud syukur 

dalam bentuk yang paling sempurna. Syukur 

seperti ini hanya dapat dilakukan oleh orang-

orang tertentu (khash al-khawash), yaitu 

hamba-hamba Allah yang karena hubungan 

dan kedekatannya dengan Allah, sehingga 

mereka tidak tertarik lagi kepada selain dari-

Nya.
79

           

                                                           
79

 Ilyas Ismail, Pilar-pilar Takwa Doktrin, Pemikiran, Hikmat, 

dan Pencerahan Spiritual, , 236-237. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam 

penelitian ini ialah pendekatan kualitatif, yaitu 

pendekatan yang digunakan untuk meneliti pada 

kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti 

sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel 

sumber data dilakukan secara purposive dan 

snowball, teknik pengumpulan dengan trianggulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, 

dan hasil penelitian lebih menekankan makna 

daripada generalisasi.
1
 

Penelitian kualitatif menekankan pada 

quality atau hal terpenting suatu barang atau jasa.

                                                           
1
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan  Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2015), 15.   
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Hal terpenting suatu barang atau jasa yang berupa 

kejadian, fenomena, dan gejala sosial adalah makna 

di balik kejadian tersebut yang dapat dijadikan 

pelajaran berharga bagi pengembangan konsep 

teori.
2
 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian 

deskriptif kualitatif, yaitu prosedur pemecahan 

masalah yang diselidiki dengan menggambarkan 

atau melukiskan keadaan subyek atau obyek 

penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-

lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta 

yang tampak, atau sebagaimana adanya.
3
  

 

 

                                                           
2
 M. Junaidi Ghony & Fauzan Almanshur, Metode Penelitian 

Kualitatif ( Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 25.   
3
 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial ( Yogyakarta: 

Gajah Mada University Press, 2007), 67.   
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Subyek penelitan ini adalah masyarakat Desa 

Pandak, sedangkan obyeknya adalah pelaksanaan 

tradisi kenduri panenan yang ada di Desa Pandak 

Keacamatan Balong Kabupaten Ponorogo. 

B. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat 

dipisahkan dari pengamatan berperan serta, sebab 

peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan 

skenarionya.
4
 Dalam penelitian yang menggunakan 

pendekatan kualitatif yang menjadi alat utama adalah 

manusia. Artinya, “melibatkan peneliti sendiri 

sebagai instrumen dengan memperhatikan 

kemampuan peneliti dalam hal bertanya, melacak, 

mengamati, memahami, dan mengabstraksikan 

sebagai alat penting yang tidak dapat digantikan 

dengan cara lain.” Dalam penelitian kualitatif 

                                                           
4
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2016), 163.   
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peneliti wajib hadir di lapangan karena peneliti 

bertindak selaku instrumen utama pengumpul data 

sebanyak-banyaknya.
5
 Untuk itu, dalam penelitian 

ini peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, 

partisipan penuh sekaligus pengumpul data. 

Sedangkan instrumen yang lain adalah sebagai 

penunjang. 

C. Lokasi Penelitian  

Peneliti mengambil lokasi penelitian di 

Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten 

Ponorogo. Sebuah desa yang terletak di kecamatan 

Balong bagian barat, yang sebagian besar 

masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. 

Alasan peneliti memilih lokasi ini karena menurut 

peneliti, di desa tersebut sampai saat ini masih 

                                                           
5
 Abdul Manab, Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif  

(Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 198-199.   
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menjalankan tradisi dari para leluhurnya yaitu 

kenduri panenan yang di dalamnya terkandung nilai 

pendidikan Islam serta memiliki keunikan dan 

menarik yang menurut peneliti perlu untuk diteliti 

dan digali.  

Peneliti ingin mengetahui dan 

mendeskripsikan nilai pendidikan Islam yang 

bagaimana yang terkandung dalam tradisi kenduri 

panenan yang sejak dulu sampai sekarang masih 

dilakukan oleh masayarakat desa Pandak Kecamatan 

Balong Kabupaten Ponorogo ini.  

D. Data dan Sumber Data 

Menurut Lofland dan Lofland, sumber 

data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata 

dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan 
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seperti dokumen dan lainnya.
6
 Dilhat dari bentuknya, 

sumber data secara garis besar dapat dogolongkan ke 

dalam tiga jenis, yaitu:  

1. Sumber dokumenter 

2.  Sumber kepustakaan 

3. Sumber lapangan.
7
  

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan 

data bukan hanya melalui partisipasi, juga melalui 

literatur, baik sebagai data primer maupun data 

skunder.
8
 Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan 

data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh 

fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di 

                                                           
6
 Basrowi & Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: 

PT Rineka Cipta, 2008), 169.   
7
 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan  ( Bandung: CV 

Pustaka Setia, 2011), 152.   
8
 Afifuddin & Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian 

Kualitatif ( Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 119.   
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lapangan.
9
 Teknik pengumpulan data yang 

digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu : 

1. Wawancara  

Wawancara adalah proses 

memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab, dengan 

bertatap muka antara penanya atau 

pewawancara dengan penjawab atau 

responden dengan menggunakan alat yang 

dinamakan interview guide (panduan 

wawancara).
10

 Wawancara ini digunakan 

untuk memperoleh informasi tentang proses 

berlangsungnya tradisi kenduri panenan, 

nilai-nilai yang terkandung di dalamnya serta 

untuk mengetahui seluk beluk dari tradisi 

                                                           
9
  Ibid., 58.  

10
 Moh. Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2011), 193-194.  
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tersebut. Adapun narasumber yang 

diwawancarai yaitu, meliputi tokoh agama di 

Desa Pandak, tokoh masyarakat Desa Pandak 

dan warga masyarakat pelaku tradisi kenduri 

di Desa Pandak.   

2. Observasi  

Observasi ialah pengamatan yang 

dilakukan secara sengaja, sistematis 

mengenai fenomena sosial dengan gejala-

gejala psikis untuk kemudian dilakukan 

pencatatan.
11

 Observasi menjadi salah satu 

teknik pengumpulan data apabila sesuai 

dengan tujuan penelitian, direncanakan dan 

dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol 

                                                           
11

 Joko subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek ( 

Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 63.   
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keandalan (reliabilitas) dan kesahihannya 

(validitasnya).
12

  

Metode ini digunakan untuk meneliti 

secara langsung obyek atau sasaran yang 

diteliti, yaitu proses berlangsungnya 

pelaksanaan tradisi kenduri panenan di Desa 

Pandak Kecamatan Balong Kabupaten 

Ponorogo beserta nilai pendidikan Islam 

yang terkandung di dalamnya.  

3. Dokumentasi  

             Dokumentasi merupakan suatu cara 

pengumpulan data yang menghasilkan 

catatan-catatan penting yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti, sehingga akan 

                                                           
12

 Husaini Usman & Purnomo Setiadi, Metodologi Penelitian 

Sosial ( Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 52.   



134 
 

 
 

diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan 

berdasarkan perkiraan.
13

 

Dalam penelitian ini metode 

dokumentasi digunakan untuk menggali 

kondisi umum Desa Pandak yang meliputi 

letak geografis, luas wilayah, batas wilayah, 

jumlah penduduk, jenis profesi, keadaan 

keagamaan, struktur organisasi, visi dan misi.   

F. Teknik Analisis Data 

Menurut Bogdan, teknik analisis data 

adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga 

dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. Analisis data 

dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 

                                                           
13

 Basrowi & Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif , 158.   
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memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah 

selesai di lapangan.
14

 Analisis sebelum di lapangan 

dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau 

data skunder yang akan digunakan untuk 

menentukan fokus masalah penelitian.  

Teknik analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan analisis data kualitatif, mengikuti 

konsep yang diberikan Milles Huberman, yang 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian, 

sehingga sampai tuntas datanya sampai jenuh. 

Aktivitas dalam analisis data, yaitu: 

 

 

                                                           
14

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan  Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 334.  
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Keterangan: Tahapan dalam menganalisis data 

yaitu dimulai dari tahap 

pengumpulan data, setelah data 

terkumpul banyak,  langkah 

selanjutnya yaitu tahap merangkum, 

menyaring dan memilih hal-hal 

pokok yang penting-penting saja. 

Langkah berikutnya yaitu 

menyajikan data yang sudah di pilih 

Data 

reduction 

Conclusions: 

drawing/verification 

Data 

collection

n 

 
Data 

collection 

 Data 

display 
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tadi, bisa dalam bentuk uraian 

singkat, bagan dan lain sebagainya. 

Adapun setelah data tersaji dengan 

rapi  dan mudah untuk dipahami, 

maka langkah yang terakhir yaitu 

mengambil kesimpulan/verifikasi 

sehingga hasilnya dapat diketahui.    

a. Data reduction (Reduksi data) 

Mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-

hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, 

data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 
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peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.
15

    

b. Data display (Penyajian data) 

Adapun setelah mereduksi data, maka 

langkah selanjutnya yaitu penyajian data. 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart dan 

sejenisnya. Dengan menyajikan data tersebut, 

maka akan mempermudah untuk memahami apa 

yang terjadi dan merencanakan rencana kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami 

tersebut.   

 

                                                           
15

 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2014), 431.   
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c. Conclution Drawing/Verification (penarikan 

kesimpulan)  

Langkah terakhir dalam analisis data 

kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan awal dalam penelitian 

kualitatif masih bersifat sementara dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang 

kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan 

data selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh 

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel.
16

 Kesimpulan dalam 

                                                           
16

  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan  Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2012), 345.  
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penelitian kualitatif merupakan temuan yang 

baru, yang sebelumnya belum pernah ada.   

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting 

yang diperbarui dari konsep kesahihan (validitas) 

dan keandalan (reliabilitas). Dalam bagian ini 

peneliti harus mempertegas teknik apa yang 

digunakan dalam mengadakan pengecekan 

keabsahan data yang ditemukan. Berikut beberapa 

teknik pengecekan keabsahan data dalam proses 

penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:  

1. Perpanjangan keikutsertaan  

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah 

instrumen itu sendiri, keikutsertaan peneliti 

sangat menentukan dalam pengumpulan data. 

Dalam hal ini keikutsertaan tidak hanya 
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dilakukan dalam waktu singkat, tetapi 

memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti 

pada latar penelitian.
17

   

2. Pengamat yang tekun 

Pengamatan yag tekun berarti melakukan 

pengamatan yang lebih cermat dan 

berkesinambungan. Dengan cara tersebut, maka 

kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat 

direkam secara pasti dan sistematis serta peneliti 

dapat memberikan gambaran data yang akurat. 

Ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah menemukan ciri-ciri dan 

unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan 

dengan persoalan atau isu yang dicari. Jadi, jika 

perpanjangan keikutsertaan menyediakan 

                                                           
17

  Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2000), 175.  
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lingkup, maka ketekunan pengamatan 

menyediakan kedalaman. 

3. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain dari luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data itu. Ada empat macam triangulasi sebagai 

teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan 

yaitu:  

a. Triangulasi data, yaitu menggunakan 

berbagai sumber data seperti dokumen, 

arsip, hasil wawancara dan hasil 

observasi. 

 b. Triangulasi pengamat, yaitu adanya 

pengamat di luar peneliti yang turut 

memeriksa hasil pengumpulan data.  
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c. Triangulasi teori, yaitu penggunaan yang 

berlainan untuk memastikan bahwa data 

yang dikumpulkan sudah memenuhi 

syarat.  

d. Triangulasi metode, yaitu penggunaan 

berbagai metode untuk meneliti suatu hal 

seperti metode wawancara dan 

observasi.
18

   

H. Tahapan-tahapan Penelitian    

Tahap-tahap penelitian ini ada tiga 

tahapan dan ditambah dengan tahap terakhir dari 

penelitian, yaitu tahap penulisan laporan hasil 

penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut yaitu: 

1. Tahap pra lapangan, dalam tahap ini peneliti 

memulai dengan perumusan rencana penelitian, 

memilih lapangan, mengurus perizinan, 

                                                           
18

  Afifuddin & Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian 

Kualitatif, 143-144.  
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menjajagi dan menilai keadaan lapangan, 

memilih dan memanfaatkan informan, 

menyiapkan perlengkapan penelitian dan yang 

menyangkut persoalan etika penelitian.    

2.  Tahap pekerjaan lapangan, dalam tahap ini 

kegiatan penelitian dibagi menjadi:     

 a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri, 

di mana seorang peneliti juga harus mengingat 

masalah etika.  

b. Memasuki lapangan, peneliti harus membina 

keakraban hubungan, memahami dan 

mempelajari bahasa dari orang-orang yang 

ada dalam  latar belakang penelitiannya, serta 

ikut terjun berperan dalam penelitiannya.   

c. Berperan serta sambil mengumpulkan data, 

peneliti harus memperhatikan keterbatasan 
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waktu penelitian, mencatat data, dan 

melakukan penelitian lapangan.     

3.  Tahap analisis data, yaitu peneliti menganalisa 

data-data yang diperoleh dalam bentuk dokumen, 

wawancara dan observasi yang sedang dilakukan 

di tempat penelitian dan sesuai dengan apa yang 

diharapkan peneliti serta kemudian dijadikan 

suatu dokumen penelitian.  

4.  Tahap penulisan hasil laporan penelitian.  
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Kondisi Umum Desa Pandak Kecamatan 

Balong Kabupaten Ponorogo 

a. Letak Geografis 

Desa Pandak merupakan salah satu 

desa yang terletak di Kecamatan Balong 

Kabupaten Ponorogo. Secara geografis, Desa 

Pandak terletak di wilayah kabupaten 

Ponorogo bagian selatan yang berbatasan 

langsung dengan kabupaten Pacitan. Jarak 

Desa Pandak dengan kecamatan kota sekitar 

13 km, sedangkan jarak Desa Pandak dengan 

kota kabupaten kurag lebih 33 km 
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Secara administratif, desa Pandak terletak di 

wilayah kecamatan Balong kabupaten 

Ponorogo dengan posisi dibatasi oleh 

wilayah desa tetangga. Adapun batas-batas 

wilayah desa Pandak adalah sebagai berikut:  

1) Sebelah Utara dibatasi oleh Desa Bulak 

dan Ngendut Kecamatan Balong. 

2) Sebelah Selatan dibatasi oleh Desa Janti 

dan Ngilo-ilo kecamatan Slahung.
1
 

3) Sebelah Timur dibatasi oleh Desa Bulu 

Kidul Kecamatan Balong.  

4) Sebelah Timur dibatasi oleh Desa Bulu 

Kidul Kecamatan Balong.  

                                                           
1
Lihat Pada Transkip Dokumentasi dalam Lampiran Penelitian 

Ini, Kode 01/D/26-3/2019 
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5) Sebelah Barat dibatasi oleh Desa 

Tahunan Kecamatan Tegalombo Pacitan. 

Berdasarkan data yang ada di kantor 

Kepala Desa Pandak, Desa Pandak dibagi 

menjadi 4 (empat) dusun, yaitu Gundi, 

Krajan, Kresek dan Kates.
2
 

 Adapun luas wilayah keseluruhan 

Desa Pandak adalah 630.185 Ha, yang terdiri 

dari: 

Tabel 4.1 Luas Wilayah Desa Pandak 

secara keseluruhan 

No Penggunaan  Luas (Ha) 

1 Pemukiman  35,885 

2 Pertanian sawah  68 

3 Ladang / tegalan  156 

                                                           
2
Lihat Pada Transkip Dokumentasi dalam Lampiran Penelitian 

Ini, Kode 01/D/26-3/2019   
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4 Perkebunan  50 

5 Padang rumput - 

6 Hutan  250 

7 Bangunan  35 

8 Rekreasi dan olahraga 12 

9 Jalan 12 

10 Sungai 6,3 

11 Tanah kuburan 5  

  

Tabel 4.2 Topografi atau Bentang Lahan Desa 

Pandak  

No Uraian  Luas (Ha) 

1 Dataran  156 

2 Perbukitan/pegunungan  454 
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b. Keadaan Pemerintahan Desa 

Adapun sejarah pemerintahan Desa, 

yaitu Kepala Desa yang pernah menjabat 

semenjak berdirinya Desa Pandak hingga 

sekarang adalah sebagai berikut :  

1) Moridun (tahun 1905 s.d 1935) 

2) Perceng (tahun 1935  s.d 1936) 

3) Mardi   (tahun 1936  s.d 1991) 

4) Bonasir  (tahun 1991 s.d 2006) 

5) Subari  (tahun 2006   s.d 2007) 

6) Yaimun  (tahun 2007 s.d 2013) 

7) Yaimun (tahun 2013  s.d sekarang). 

c. Demografi  

Desa Pandak memiliki luas wilayah 

630.185 Ha dengan jumlah penduduk 3424 

jiwa, yang terdiri dari laki-laki 1708 orang 
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dan perempuan 1716 orang.
3
 Adapun jumlah 

Kartu Keluarga (KK) di Desa Pandak yaitu 

1.113, dengan rincian: Dusun Gundi 

berjumlah 121 KK, Dusun Krajan berjumlah 

234 KK, Dusun Kresek 302 KK, dan Dusun 

Kates berjumlah 456 KK.    

d. Keadaan Pendidikan 

Pendidikan merupakan kunci utama 

untuk mengenal isi dari apa yang ada dunia 

ini. Tingkat pendidikan sangat 

mempengaruhi maju atau tidaknya sebuah 

Desa, dengan adanya pendidikan, sangat 

mungkin sekali ide-ide kreatif untuk 

memajukan dan mensejahterakan sebuah 

Desa akan muncul dan bisa terealisasikan 

                                                           
3
 Lihat Pada Transkip Dokumentasi dalam Lampiran Penelitian 

Ini, Kode 02/D/26-3/2019    
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dengan baik. Adapun tingkat pendidikan di 

Desa Pandak adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat 

No Pendidikan Jumlah 

1 Usia 10 tahun keatas 

yang buta huruf 

160 Orang 

2 Tidak Tamat 

SD/Sederajat 

 155 Orang 

3 Tamat SD/Sederajat  1310 Orang 

4 Tamat SLTP/Sederajat  1213 Orang 

5 Tamat SLTA/Sederajat  755  Orang 

7  Tamat D-2   2 Orang 

8 Tamat D-3   5 Orang 

9 Tamat S-1  50 Orang 

10 Tamat S-2 - Orang 

 

e. Keadaan Keagamaan 

Berdasarkan data yang ada, di Desa 

Pandak ini terdapat dua keyakinan 
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keagamaan, yaitu Islam dan Katholik. 

Adapun jumlah pemeluk Agama Islam yaitu 

3.649 orang, sedangkan pemeluk Agama 

Katholik yaitu berjumlah satu orang.
4
  

f. Keadaan Mata Pencahariaan 

Keadaan sosial ekonomi masyarakat 

Desa Pandak berada pada tingkat menengah 

ke bawah. Mayoritas masyarakat Desa 

Pandak bermata pencaharian sebagai petani 

dan buruh tani. Bahkan lebih dari setengah 

jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani 

dan buruh tani dengan jumlah 2.415 orang, 

sedangkan sebagian yang lainnya bekerja 

sebagai pedagang, penjahit, pekerja industri, 

PNS, bidan, polisi dan wiraswasta. Dengan 

adanya berbagai macam profesi tersebut, 

                                                           
4
 Lihat Pada Transkip Dokumentasi dalam Lampiran Penelitian 

Ini, Kode 03/D/26-3/2019   
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maka Desa Pandak menjadi Desa yang kaya 

akan sosial budayanya.
5
  

Tabel 4.4 Jenis Pekerjaan 

No   Jenis Pekerjaan Jumlah 

1 Petani 2.415 

2 Pekerja Sektor 

Jasa/Perdagangan 

61 

3 Pekerja Sektor Industri 14 

4 Pegawai Negeri Sipil 15 

5 Wiraswasta 140 

 

2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja 

Pemerintahan Desa Pandak Kecamatan 

Balong Kabupaten Ponorogo 

Desa Pandak Kecamatan Balong ini 

dipimpin oleh seorang Kepala Desa, yaitu Bapak 

Yaimun. Adapun Bapak Kepala Desa tersebut 

                                                           
5
 Lihat Pada Transkip Dokumentasi dalam Lampiran Penelitian 

Ini, Kode 02/D/26-3/2019       
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dibantu oleh 11 perangkat Desa yang terdiri dari 

Sekretaris Desa, 3 Kaur yang terdiri dari kaur 

tata usaha, kaur keuangan dan kaur perencanaan. 

Selain kaur, ada juga seksi pemerintahan, seksi 

kesejahteraan, dan seksi pelayanan. Desa Pandak 

yang terdiri dari empat dusun, yaitu Dusun 

Krajan, Kresek, Gundi dan Kates, pada setiap 

dusunnya juga terdapat satu orang yang 

bertanggung jawab mengurus dusunnya yaitu 

Kepala Dusun/Kamituwo.
6
     

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Lihat Pada Transkip Dokumentasi dalam Lampiran Penelitian 

Ini, Kode 04/D/26-3/2019   
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3. Visi dan Misi Desa Pandak 

Adapun visi dan misi Desa Pandak yaitu, 

sebagai berikut:  

a. Visi Desa Pandak 

“Terbangunnya tata kelola pemerintahan 

desa yang baik guna mewujudkan Desa 

Pandak yang rukun dan makmur.” 

b. Misi Desa Pandak 

1) Menyelenggarakan pemerintahan desa 

yang baik, untuk pelayanan masyarakat 

yang tepat, cepat dan akurat 

2) Melaksanakan pembangunan 

infrastruktur desa, infrastruktur pertanian, 

sarana pendidikan dan sarana 

perekonomian desa untuk meningkatkan 

perekonomian masyarakat 
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3) Melaksanakan pembinaan 

kemasyarakatan untuk meningkatkan 

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, meningkatkan mutu pendidikan 

formal dan non formal serta pengetahuan 

masyarakat  

4) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat 

melalui pengembangan usaha kecil dan 

menengah, pertanian dan peternakan serta 

menanggulangi kemiskinan.
7
    

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Proses Pelaksanaan Tradisi Kenduri Panenan 

di Desa Pandak Kecamatan Balong 

Kabupaten Ponorogo 

Kebudayaan Jawa merupakan salah satu 

kebudayaan daerah yang sangat berpengaruh di 

                                                           
7
 Lihat Pada Transkip Dokumentasi dalam Lampiran Penelitian 

Ini, Kode 05/D/26-3/2019   



158 
 

 
 

Indonesia. Jawa termasuk pulau yang memiliki 

berbagai ragam budaya. Kebudayaan akan 

menjadi sebuah tradisi atau adat istiadat apabila 

dilakukan secara terus menerus dan turun 

temurun dari generasi ke generasi selanjutnya. 

Begitu juga dengan tradisi kenduri panenan, 

khususnya di Desa Pandak yang sudah 

mentradisi sejak zaman orang-orang terdahulu 

yang tidak dapat diketahui secara pasti kapan 

tradisi tersebut pertama kali dimulai. Sebagai 

salah satu warisan budaya yang ada, tradisi 

kenduri panenan masih tetap dilestarikan dan 

dipertahankan oleh masyarakat Desa Pandak, 

karena beranggapan bahwa tradisi tersebut 

mempunyai nilai dan manfaat yang baik untuk 

masyarakat.   
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Tradisi kenduri panenan merupakan 

salah satu dari beberapa tradisi kenduri yang ada 

di masyarakat, khususnya di tanah Jawa. Salah 

satu cara agar tradisi kenduri panenan ini tetap 

terjaga eksistensinya, maka setiap kali ada 

panenan, baik itu panenan berupa apapun tradisi 

ini selalu dilakukan oleh masyarakat Desa 

Pandak.  

Tradisi kenduri panenan itu sendiri 

dipandang sebagai sebuah ritual atau upacara 

yang diyakini oleh masyarakat Jawa yang 

mempunyai makna sebagai ungkapan rasa 

syukur atas hasil panenan yang diterima dan 

harapan agar selalu diberi keberkahan dan 

keselamatan. Selain sebagai ungkapan rasa 

syukur, kenduri panenan juga sebagai sarana 

untuk melakukan sedekah, yaitu kegiatan saling 
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memberi dan saling berbagi kepada sesama. Hal 

ini seperti yang dipaparkan oleh Ibu Supriyati, 

sebagai berikut : 

“Tradisi kenduri panenan itu merupakan 

tradisi yang diyakini oleh masyarakat 

Jawa sebagai ungkapan syukur atas 

panenan yang diterima, dan untuk 

mengikuti ajaran Agama Islam, kenduri 

tersebut untuk zaman sekarang dan masa 

yang akan datang niatnya diganti dengan 

sedekahan.”
8
 

   

Hal yang sama juga dikemukakan oleh 

Bapak Katimin selaku sesepuh atau pujangga di 

Desa Pandak, yaitu sebagai berikut: 

 “Kenduri panenan itu merupakan naluri 

adat nenek moyang dulu, yaitu sebagai 

ungkapan rasa syukur kepada Allah, 

karena kita itu masih diberi panenan, jadi 

kita itu harus bersyukur. Namanya orang 

menanam, kemudian diberi panenan itu 

                                                           
8
 Lihat Pada Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian 

Ini, Kode 01/W/27-3/2019  
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ya sepantasnya bagaimana sebagai imbal 

balik kita kepada Allah.”
9
   

 

Melihat dari pernyataan-pernyataan yang 

telah diungkapkan oleh Ibu Supriyati selaku guru 

Madin dan kemudian diperkuat lagi oleh Bapak 

Katimin selaku sesepuh Dusun Krajan, maka 

senada dengan pernyataan yang telah 

diungkapkan oleh Bapak Hadi Subroto selaku 

modin Desa Pandak, yaitu:  

“Kenduri panenan yaitu sebagai 

ungkapan rasa terimakasih kita kepada 

Allah, karena merasa senang masih 

diberi panenan dan sebagai imbal 

baliknya yaitu dengan melaksanakan 

kenduri dengan mengundang tetangga 

dan makan bersama dengan niat 

syukuran, selain itu kenduri tersebut 

juga sudah merupakan sebuah kebiasaan 

yang sudah mentradisi sejak dulu.”
10

 

                                                           
9
 Lihat Pada Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian 

Ini, Kode 02/W/06-4/2019  
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 Lihat Pada Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian 
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Tradisi ini diyakini oleh masyarakat tani 

sebagai bentuk penghormatan atas apa yang 

sudah dilakukan oleh para leluhur dan juga 

sebagai wujud ungkapan rasa syukur mereka 

kepada Allah Swt. atas hasil panenannya. Tradisi 

ini dinilai memiliki nilai yang positif oleh 

masyarakat karena di dalam tradisi tersebut 

mengajarkan kepada kita untuk selalu bersyukur. 

Selain itu, dalam tradisi kenduri panenan ini juga 

sebagai sarana untuk bersosialisasi, seperti saling 

bertemu, saling menyapa, saling berbagi cerita 

yang dampaknya menjadikan masyarakat lebih 

akur, rukun, harmonis dan bisa hidup saling 

berdampingan satu sama lain. 

 



163 
 

 
 

Tradisi kenduri panenan merupakan 

tradisi masyarakat tani, yang di dalamnya 

memiliki aturan dan tata cara dalam 

pelaksanaannya, sebagaimana prinsip desa mawa 

cara, negara mawa tata (tiap-tiap daerah 

mempunyai aturan masing-masing yang wajb 

dihargai). Pelaksanaan tradisi harus sesuai 

dengan tata cara yang sudah ada sejak awal 

adanya tradisi tersebut. Namun, seiring 

berkembangnya zaman, tradisi tersebut dapat 

berubah mengikuti perkembangan yang ada. 

Setiap tradisi tentunya tidak terlepas dari yang 

namanya prosesi atau tahapan-tahapan dalam 

pelaksanaannya, begitu juga dengan tradisi 

kenduri panenan. Adapun tahapan-tahapan 

kenduri panenan di Desa Pandak yaitu sebagai 

berikut: 
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Pertama, tahap persiapan, yaitu di mana 

para ibu-ibu menyiapkan perlengkapan makanan 

yang hendak disajikan untuk para undangan pada 

saat kenduri. Setelah hidangan sudah siap, tuan 

rumah yang punya hajat mengundang para 

tetangga untuk datang ke rumahnya. Kedua, 

tahap pelaksanaan, yaitu dimulai dari para 

undangan datang, bersalam-salaman dan setelah 

itu duduk bersila membentuk lingkaran. 

Ketiga, menu hidangan (Jawa: asahan) 

dikeluarkan dan diletakkan di tengah-tengah 

lingkaran para undangan. Keempat, tuan rumah 

meminta tolong kepada salah satu orang yang 

biasanya ditugasi untuk menyampaikan hajat si 

tuan rumah. Orang yang biasa diberi tugas ini 

adalah tokoh agama atau sesepuh (orang yang 

dituakan) di Desa tersebut. Kelima, setelah 
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disampaikan hajatnya kepada undangan, 

kadangkala ada yang ditambahi dengan bacaan 

tahlil secara singkat. Akan tetapi, pada umumnya 

tidak menggunakan tahlilan, kemudian 

dilanjutkan dengan do’a bersama yang biasanya 

dipimpin oleh tokoh agama. Keenam, membagi 

hidangan untuk para undangan. Ketujuh, 

penutup, yaitu para undangan berpamitan kepada 

tuan rumah.  

Mengenai urut-urutan prosesi 

pelaksanaan tradisi kenduri panenan di Desa 

Pandak, seperti yang dipaparkan oleh Ibu 

Supriyati, yaitu sebagai berikut:  

“Prosesnya yaitu dimulai dari undangan 

datang, kemudian bersalam-salaman, 

menyampaikan hajatnya tuan rumah 

yang diwakilkan kepada tokoh agama, 

kemudian berdo’a, membagi sedekahan 

(sajian makanan), memberi ucapan 

selamat kepada tuan rumah (karena 
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terkabul niatnya), dan yang terakhir 

yaitu berpamitan kepada tuan rumah.”
11

  

 

Senada dengan apa yang telah 

disampaikan oleh Ibu Supriyati selaku guru 

Madin, di sini juga diungkapkan oleh Bapak 

Damiran selaku kyai (tokoh agama), bahwa 

dalam proses pelaksanaan kenduri panenan itu 

ada tahlilannya secara singkat, akan tetapi 

kenduri panenan pada umumnya yang dilakukan 

oleh masyarakat Desa Pandak tidak ada 

tahlilannya.  

“Proses pelaksanaannya, yaitu dimulai 

dari undangan datang, kemudian 

bersalam-salaman, menyampaikan 

hajatnya tuan rumah yang diwakilkan 

kepada tokoh agama, kadang-kadang 

ada yang diberi tahlilan singkat, 

kemudian berdo’a bersama, membagi 

sedekahan (sajian makanan), dan yang 
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 Lihat Pada Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian 
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terakhir yaitu berpamitan kepada tuan 

rumah.”
12

 

 

Setiap tradisi tentunya tidak terlepas dari 

adanya sejarah yang melatarbelakangi terjadinya 

sebuah pelaksanaan tradisi. Awalnya, tradisi 

kenduri panenan itu dilaksanakan sebelum panen 

tiba, yaitu pada saat menjelang panen tiba yang 

dinamakan dengan tradisi wiwit.  

Tujuan dari adanya kenduri wiwit yaitu agar 

tanaman yang akan dipanen nantinya 

mendapatkan hasil yang melimpah pada waktu 

panen sudah tiba. Tradisi wiwit itu sendiri 

merupakan bagian tradisi yang turun temurun 

yang berasal dari nenek moyang. 

Akan tetapi, untuk sekarang dan bahkan 

sudah sejak zaman nenek moyang dulu tradisi 
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 Lihat Pada Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian 
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wiwit sudah diganti dengan tradisi kenduri 

panenan, dan untuk pelaksanaannya dilakukan 

setelah waktu panen tiba, yang umumnya 

dilakukan setelah proses memanen selesai dan 

dilakukan pada waktu siang hari atau sore hari.   

“Waktu pelaksanaan kenduri wiwit itu 

dilakukan menjelang musim panen padi 

tiba, namanya saja wiwit artinya 

mengawali sesuatu. Adapun untuk  

kenduri panenan itu pelaksanaannya 

pada waktu panen sudah tiba. Pada 

umumnya kenduri panen itu dilakukan 

setelah proses pemanenan selesai semua 

dan dilakukan pada waktu siang hari 

atau sore hari.”
13

 

 

Hal yang senada juga diungkapkan oleh 

Ibu Supriyati selaku guru Madin yaitu:  

“Tradisi kenduri panenan untuk sekarang 

itu dilakukan setelah panen tiba, yaitu 

setelah pengolahan panenan selesai. 

Adapun waktu kendurinya itu bebas mau 

dilakukan pada waktu pagi, siang 

                                                           
13

 Lihat Pada Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian 
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ataupun sore hari, tapi pada umumnya 

itu sore hari ketika para warga sudah 

pulang dari kerjanya.”
14

  

 

Masalah waktu pelaksanaan kenduri 

panenan, dari hasil wawancara di atas, juga 

diperkuat oleh Bapak Bonasir selaku tokoh 

agama/guru Madin, yaitu: 

“Pelaksanaan Kenduri panenan yang ada 

di Desa Pandak, itu umumnya dilakukan 

setelah selesai memanen panenan. 

Memang ada satu atau dua yang 

melakukannya sebelum panen, akan 

tetapi umumnya dilakukan setelah 

panen.”
15

   

 

Jadi, sebelum adanya kenduri panenan, 

namanya itu adalah kenduri wiwit, untuk 

pelaksanaannya dilakukan sebelum panen tiba, 

sedangkan waktu pelaksanaan tradisi kenduri 

                                                           
14

 Lihat Pada Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian 

Ini, Kode 01/W/27-3/2019   
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panenan yang ada di Desa Pandak, pada 

umumnya dilakukan setelah panen tiba, yaitu 

jika setelah semua urusan pengelolaan panenan 

sudah selesai, baru diadakan kenduri panenan. 

Namun, ada satu atau dua warga masyarakat 

yang melakukannya sebelum panen tiba.    

Pepatah mengatakan “Lain ladang lain 

belalang, lain lubuk lain ikannya,” artinya satu 

aturan di suatu daerah bisa berbeda dengan 

aturan di daerah lain. Perlu disadari bahwa setiap 

daerah atau tempat memiliki perbedaan adat 

kebiasaan yang berlaku. Pada kenyataannya, adat 

kebiasaan telah memiliki peranan yang sangat 

penting dalam mengatur hubungan dan tata tertib 

sosial di kalangan anggota masyarakat. Adat 

kebiasaan yang sudah mentradisi sejak lama 

dalam masyarakat, bahkan sudah mendarah 
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daging di hati kalangan masyarakat, akan sangat 

sulit sekali untuk dirubah secara keseluruhan. 

Tradisi wiwit juga merupakan 

peninggalan dari agama Hindu yang kemudian 

dipadukan dengan ajaran agama Islam yang 

dilakukan oleh tokoh Wali Songo, yaitu Sunan 

Kalijaga. Strategi dakwah yang dilakukan oleh 

para Wali Songo tidaklah dengan cara yang 

keras, tetapi dakwah dengan cara yang halus dan 

menyesuaikan keadaan, yaitu dengan cara tidak 

menghapus tradisi atau adat istiadat yang sudah 

ada, akan tetapi para Wali Songo justru 

mengakulturasikan (memadukan) antara adat 

Jawa dengan ajaran agama Islam, supaya 

masyarakat sedikit demi sedikit mengenal ajaran 

agama Islam dan perlahan-lahan mengganti 

keyakinannya yang semula mengandung unsur 
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kemusyrikan berganti menjadi keyakinan yang 

lurus dan benar. Adapun dengan cara yang 

seperti itu, sehingga ajaran agama Islam dengan 

mudah diterima oleh masyarakat Jawa dan 

banyak dari mereka yang memeluk agama Islam 

dan mau mendalami ajaran Islam.  

 Wiwit (sesuatu yang paling dahulu atau 

pertama kali) adalah sebuah ritual atau tradisi 

kenduri yang dilakukan oleh para petani pada 

saat menjelang masa panen padi, dilaksanakan 

sebelum padinya dipanen, yaitu pada saat bulir 

padi sudah menguning dan siap untuk dipanen 

(Jawa : mekatak). Ritual ini dilakukan sebagai 

ungkapan rasa syukur petani atas hasil panen 

padi mereka.  

 



173 
 

 
 

Perlu diketahui, dalam tradisi wiwit juga 

terdapat ubarampe (perlengkapan) yang harus 

disajikan sebagai sarana sesaji yang dihidangkan 

untuk orang yang berkenduri dan juga sebagai 

sesajian yang diberikan untuk si penunggu sawah 

(Jawa: mbahurekso) yang diyakini oleh 

masyarakat Jawa sebagai Dewi Sri (dewi padi). 

Biasanya sesaji tersebut ditempatkan di bagian 

pojok sawah, yang ditujukan kepada kepada 

Dewi padi dengan maksud supaya dewi tidak 

murka, selain itu juga supaya padi yang akan 

dipanen nantinya mendapatkan hasil yang 

melimpah.  

Namun, seiring berjalannya waktu, 

terjadilah perubahan makna, dan juga proses 

pelaksanaan tradisi kenduri tersebut. Hal ini 

terjadi antara lain karena adanya banyak 
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pengaruh yang datang dari ajaran agama Islam 

yang semakin maju, dan juga sudah banyaknya 

ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat 

serta pengaruh dari perkembangan zaman yang 

semakin modern sehingga hal-hal yang sifatnya 

mistis sudah tidak lagi diyakini sepenuhnya 

seperti orang-orang dulu.  

Jadi, tidak heran jika tradisi yang dulunya 

masih berbau-bau dengan kepercayaan-

kepercayaan animisme dan dinamisme, untuk 

saat ini sudah tidak lagi dijalankan dan 

dipercayai oleh masyarakat pada generasi yang 

sekarang. Selain tidak rasional, kepercayaan-

kepercayaan tersebut juga dianggap berlawanan 

dengan ajaran agama Islam yang mayoritas 

dianut oleh masyarakat petani di Desa Pandak.     
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Oleh karena hal tersebut, maka tradisi 

wiwit berganti menjadi tradisi kenduri panenan 

yang sampai sekarang masih dijalankan oleh 

masyarakat Desa Pandak. Namun, untuk kenduri 

panenan ini  pelaksanaannya setelah panenan 

tiba atau sesudah proses panen selesai. 

Hal ini seperti yang diungkapkan dalam 

kutipan wawancara yang sudah dipaparkan oleh 

Ibu Supriyati selaku guru Madin sekaligus 

pelaku tradisi, berikut kutipannya:  

“Ada sedikit perubahan antara tradisi 

kenduri panenan yang dulu dengan yang 

sekarang, kalau dulu itu kendurinya  

dilakukan sebelum panen tiba yang 

disebut dengan wiwit, tapi kalau 

sekarang dilakukan setelah panen tiba, 

istilahnya “brokohan”. Wiwit dan 

kenduri panen itu pelaksanaannya sama, 

cuma kalau wiwit itu ada syarat makanan 

yang khas seperti horog-horog (ketan 

dicampur dengan gula), dan sebelum 

methik (memetik padi), dulu itu bawa 

encek (sesaji) ke sawah dan ditaruh di 

bagian pojok yang niatnya itu disajikan 



176 
 

 
 

untuk penunggu sawah. Adapun alat 

untuk memetik padi memakai pugut, 

dipetik satu persatu tangkainya. Adapun 

untuk kenduri panenan sudah tidak lagi 

ada syarat makanan tertentu dan buang 

encek juga sudah tidak ada lagi, sudah 

dihapus.”
16

 

 

Jadi, antara tradisi kenduri panenan 

yang dulu dengan tradisi kenduri panenan yang 

sekarang ini sudah mengalami perubahan, 

terutama dari segi niat dan keyakinannya. 

Keberadaan sebuah tradisi memang perlu untuk 

dilestarikan sebagai wujud penghormatan kepada 

orang-orang terdahulu yang secara turun temurun 

melaksanakannya.   

Namun, sebuah tradisi bisa menjadi 

lebih baik lagi apabila para penerusnya mampu 

mengarahkannya ke arah yang lebih baik dari 
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sebelumnya. Salah satu caranya yaitu melalui 

pendidikan, karena dengan pendidikan, sesuatu 

yang belum diketahui menjadi dapat diketahui, 

sesuatu yang sifatnya melenceng menjadi dapat 

dibenarkan, sesuatu yang seharusnya tidak 

dilakukan dapat ditinggalkan. 

Suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh 

individu maupun kelompok tidak terlepas dari 

adanya sebuah tujuan. Tujuan merupakan sasaran 

yang ingin dicapai, ingin dituju atau yang dicita-

citakan oleh seseorang atau kelompok orang 

yang melaksanakan suatu kegiatan tertentu. 

Tujuan memiliki peran yang sangat penting 

untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu 

sasaran yang diinginkan, karena dalam suatu 

tujuan kita akan mengetahui arah mana yang 

harus ditempuh, tahapan yang bagaimana yang 
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harus kita lakukan, serta manfaat apa yang 

diperoleh dari pelaksanaan suatu kegiatan 

tersebut. Suatu kegiatan yang tanpa disertai 

dengan tujuan akan mengakibatkan sasarannya 

tidak jelas dan akibatnya kegiatan tersebut 

menjadi tidak terarah dengan baik.  

Pelaksanaan tradisi kenduri panenan yang 

dilakukan oleh masyarakat Desa Pandak 

memiliki tujuan sebagai ungkapan rasa syukur 

mereka kepada Allah Swt. atas rezeki yang 

diperolehnya serta mengajak orang lain untuk 

ikut bersyukur. Selain bertujuan sebagai 

ungkapan rasa syukur, pelaksanaan tradisi 

kenduri panenan juga bertujuan untuk berbagi 

rezeki kepada orang lain yang diwujudkan 

dengan melakukan sedekahan berupa makanan. 

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, tujuan 
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dilaksanakannya kenduri panenan di Desa 

Pandak yaitu sebagaimana yang diungkapkan 

oleh Ibu Supriyati selaku guru Madin sekaligus 

pelaku tradisi sebagai berikut:   

“Tujuannya yaitu untuk mengungkapkan 

rasa syukur kepada Allah Swt. atas 

nikmat yang diberikan-Nya, yaitu 

berupa panenan dan mengajak orang lain 

untuk ikut bersyukur.”
17

  

 

Hal yang senada juga diungkapkan oleh 

Bapak Damiran selaku tokoh Agama di Dusun 

Krajan Desa Pandak Kecamatan Balong, dengan 

kutipan wawancara sebagai berikut:  

 “Tujuannya yaitu yang pertama 

syukuran, kedua sedekahan dan kadang-

kadang disertai dengan kirim do’a 

kepada orang tua dan ahli kubur. Inti 

tujuannya yaitu syukuran, sedekahan 

dan do’a bersama.”
18
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Ini, Kode 04/W/13-4/2019  



180 
 

 
 

 

Hasil wawancara di atas telah diperkuat 

oleh ungkapan dari Bapak Bonasir selaku tokoh 

agama/guru Madin, yaitu: 

“Tujuannya yaitu tasyakuran dan 

sodaqah, intinya tujuan dari kenduri 

panenan itu ya sodaqah.”
19

  

 

  Setiap pelaksanaan suatu kegiatan 

tentunya memiliki dampak yang terjadi. Seperti 

halnya pelaksanaan tradisi kenduri panenan yang 

dilakukan oleh warga masyarakat Desa Pandak 

juga memiliki dampak yang terjadi terhadap para 

pelakunya. Dampak yang ditemukan di sini, 

yaitu dampak positif dari adanya pelaksanaan 

kenduri panenan. Dampak positifnya yaitu 

mempererat tali silaturrahmi, mempererat tali 

                                                           
19

 Lihat Pada Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian 

Ini, Kode 06/W/31-7/2019   



181 
 

 
 

ukhuwah Islamiyah, dan memberikan contoh 

atau teladan yang baik kepada generasinya untuk 

melakukan sedekah berupa apapun dan 

kapanpun, karena sedekah itu tidak ada 

ketentuan jumlahnya maupun ketentuan 

waktunya. Hal ini sebagaimana yang telah 

diungkapkan oleh Bapak Bonasir selaku tokoh 

agama/guru Madin, yaitu sebagai berikut:  

“Dampak positifnya yaitu mempererat 

silaturrahmi, mempererat tali ukhuwah 

islamiyah, memberi contoh atau teladan 

yang baik kepada generasi selanjutnya 

yang belum tahu bahwa sedekah itu 

tidak hanya berhenti dengan cara 

memberi uang kepada orang lain saja, 

tetapi sedekah itu bisa juga dilakukan 

melalui pelaksanaan tradisi.”
20
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Salah satu syarat dalam pelaksanaan 

kenduri harus ada menu hidangannya. Hidangan 

tersebut merupakan salah satu bentuk 

penghormatan orang yang punya hajat terhadap 

para tamu undangannya. Selain sebagai bentuk 

penghormatan kepada tamu, hidangan tersebut 

juga sebagai bentuk perwujudan saling berbagi 

terhadap sesama yang disebut dengan sedekah.          

Bagi masyarakat Islam Jawa, sebuah 

ritual memiliki makna sebagai wujud pengabdian 

dan penyembahan kepada Allah, yang sebagian 

diwujudkan dalam bentuk simbol-simbol ritual 

yang memiliki kandungan makna yang 

mendalam. Simbol-simbol tersebut merupakan 

bentuk ekspresi dari maksud yang dituju.  
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Simbol-simbol tersebut diantaranya 

yaitu ubarampe (perlengkapan dalam bentuk 

makanan) yang disajikan dalam sebuah 

pelaksanaan kenduri atau selamatan. Ubarampe 

tersebut merupakan aktualisasi dari bentuk 

syukuran dan sedekahan.  

Dari setiap ubarampe yang dihidangkan 

dalam pelaksanaan kenduri atau selamatan 

memiliki makna sendiri-sendiri. Sama halnya 

dengan ubarampe yang disajikan dalam tradisi 

kenduri panenan yang ada di Desa Pandak 

Kecamatan Balong Ponorogo.  

Berikut macam-macam ubarampe 

(hidangan) yang ada dalam tradisi kenduri 

panenan di Desa Pandak: 
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1) Nasi buceng 2 maknanya untuk menguatkan 

keluarga dan semoga panenannya tidak ada 

halangannya, 2) Nasi golong beserta sayurnya. 

Adapun macam-macam nasi golong dibagi 

menjadi empat macam yaitu, nasi golong 2 

maknanya ada dua waktu, yaitu waktu siang dan 

malam, nasi golong 5 maknanya sepasaran (lima 

hari), nasi golong 7 mempunyai makna dalam 

satu minggu itu ada tujuh hari, nasi golong 9 

maknanya menghormati/mengenang para Wali 

Songo yang berjumlah sembilan orang yang 

sudah babat di tanah Jawa, 3) Nasi brokohan 

(nasi diler dikasih lauk pauk seperti serondeng, 

kering dan telur dadar) maknanya brokohi bumi, 

dengan maksud semoga bumi atau tanah yang 

digunakan untuk menanam tanaman diberi 

barakah oleh Allah, 4) Jenang putih dan merah, 
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maknanya untuk menghormati bapak dan ibu 

(biru al-walidain), 5) Sego suci lodho/tumpeng 

rasul (nasi uduk) beserta ingkung, sego suci 

lodho/tumpeng rasul maknanya untuk 

menghormati Nabi. Tumpeng bagi orang Jawa 

merupakan ungkapan dari “metu dalan kang 

lempeng”, maksudnya hidup melalui jalan yang 

lurus sesuai dengan yang diajarkan oleh 

Rasulullah Saw, sebagai aplikasi dari ayat dan 

do’a pada surat al-fatihah “ihdinash shirathal 

mustaqim”. Adapun makna “ingkung” adalah 

“inggala njungkung” maksudnya bersujud, atau 

juga “inggala menekung” (segera bermuhasabah 

dan dzikir kepada Allah). Gabungan makna dari 

tumpeng dan ingkung adalah sebagai ciri khas 

orang yang mengikuti ajaran Rasulullah adalah 
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orang yang bersujud, mendekatkan diri dan 

dzikir kepada Allah Swt.  

Mengenai macam-macam ubarampe 

(perlengkapan) yang dipaparkan di atas, 

berdasarkan data yang peneliti peroleh dari 

wawancara dengan Bapak Katimin selaku 

sesepuh atau pujonggo Desa Pandak, berikut 

kutipannya:    

“Menunya yaitu: 1) Nasi buceng 2, 

maknanya untuk menguatkan keluarga 

dan semoga panenannya tidak ada 

halangannya, 2) Nasi golong beserta 

sayurnya, nasi golong 2 maknanya ada 

dua waktu, yaitu siang dan malam, nasi 

golong 5 maknanya sepasaran (lima 

hari), nasi golong 7 maknanya dalam 

satu minggu itu ada tujuh hari, nasi 

golong 9 maknanya 

menghormati/mengenang para Wali 

Songo yang berjumlah Sembilan orang 

yang babat di tanah Jawa, 3) Nasi 

brokohan (nasi diler dikasih lauk pauk 

seperti srondeng, kering dan telur dadar) 

maknanya brokohi bumi, 4) Jenang putih 



187 
 

 
 

dan merah maknanya untuk 

menghormati bapak dan ibu, 5) Sego 

suci lodho (nasi uduk beserta ingkung) 

maknanya untuk menghormati 

Nabi/Rasul.”
21

    

Hal ini senada dengan yang 

diungkapkan oleh Bapak Paijan selaku pelaku 

tradisi kenduri panenan di Desa Pandak, berikut 

kutipannya:  

“Menunya yaitu 1) Nasi buceng kuat 2 

maknanya agar diberi kuat dan selamat, 

2) Nasi golong beserta sayurnya, golong 

2 maknanya menghormati dua waktu, 

yaitu siang dan malam, golong 5 

maknanya menghormati sepasaran (lima 

hari), golong 7 maknanya menghormati 

tujuh hari dalam satu minggu itu ada 

tujuh hari, golong 9 maknanya 

menghormati/mengenang para Wali 

Songo yang berjumlah Sembilan orang 

yang babat di tanah Jawa, 3) Nasi rames 

(nasi diberi srondeng, kering, telur 

dadar) maknanya kirim do’a kepada 

leluhur, 4) Nasi brokohan maknanya 

minta barokah wilujeng selamat, 5) 

Jenang putih dan merah maknanya untuk 
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menghormati bapak dan ibu, 6) Sego 

suci lodho (nasi uduk beserta ingkung) 

maknanya untuk menghormati 

Nabi/Rasul.”
22

 

 

 Dengan adanya ubarampe sebagai 

pelengkap dalam tradisi kenduri panenan 

tersebut menunjukkan bahwa dalam tradisi 

kenduri tersebut memang terdapat unsur sedekah 

di dalamnya. Ubarampe dalam bentuk makanan 

tersebut juga merupakan wujud dari 

pengapresiasian dari sabda Nabi yang berbunyi 

“ash-shadaqatu li daf’il bala” (bersedekah itu 

dapat menghindarkan/menolak diri dari berbagai 

macam balak, seperti celakaan, kejelekan dan 

sejenisnya). Orang Jawa muslim 

mengapresiasikan hadits tersebut dalam bentuk 

tindakan, bahwa setiap do’a itu tidak hanya 
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diwujudkan dalam bentuk lisan dan sholat saja, 

akan tetapi juga menyertai do’a tersebut dengan 

sedekah yang fungsinya sesuai dengan sabda 

Nabi tersebut, yaitu meminta agar terhidar dari 

berbagai macam balak.      

2. Nilai Pendidikan Islam yang Terkandung 

dalam Tradisi Kenduri Panenan di Desa 

Pandak Kecamatan Balong Kabupaten 

Ponorogo 

Islam masuk ke Indonesia tidak terlepas 

dari yang namanya budaya atau tradisi, karena 

salah satu cara masuknya Islam di Indonesia, 

khususnya di Jawa adalah melalui jalur 

kebudayaan yang mana di bawa oleh para 

waliyullah yaitu Wali Songo. Salah satu cara 

yang digunakan oleh para Wali Songo dalam 

berdakwah menyebarkan agama Islam yaitu 
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melalui budaya atau tradisi yang sudah ada 

dalam masyarakat Jawa, yang mana dalam 

menyebarkannya dengan cara mengakulturasikan 

antara budaya Jawa dengan disisipi oleh ajaran-

ajaran Islam di dalamnya, sehingga tidak 

merubah sepenuhnya budaya atau tradisi 

mayarakat yang sudah ada sejak nenek moyang 

mereka. 

Budaya atau tradisi Jawa yang masih ada 

sampai saat ini salah satunya adalah tradisi 

kenduri. Tradisi kenduri itu sendiri terbagi 

menjadi beberapa macam, salah satunya yaitu 

tradisi kenduri panenan. Kenduri panenan 

merupakan tradisi kenduri yang dilakukan 

dengan maksud sebagai wujud ungkapan rasa 

syukur atas nikmat yaitu berupa hasil panenan, 
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atau orang Jawa menyebutnya dengan istilah 

syukuran.      

Setiap peristiwa, perbuatan, maupun 

kegiatan tentunya tidak terlepas dari yang 

namanya nilai, begitu juga dengan suatu tradisi, 

sangat memugkinkan sekali banyak nilai yang 

terkandung di dalamnya, sehingga membuat 

eksistensi tradisi tersebut masih tetap 

dipertahankan sampai sekarang ini, di mana pada 

zaman yang sudah serba maju dan modern 

seperti sekarang ini.   

Alasan kenapa sebuah tradisi masih 

tetap eksis sampai sekarang ini, salah satunya 

yaitu karena tradisi tersebut diyakini oleh 

masyarakat mempunyai nilai yang positif bagi 

kehidupan mereka. Banyak nilai dari tradisi yang 

mampu membawa masyarakat menjadi lebih 
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maju, lebih harmonis, lebih rukun dan sejahtera. 

Salah satunya yaitu nilai pendidikan Islam, 

karena dengan adanya nilai pendidikan Islam, 

masyarakat akan mempunyai sebuah pedoman 

untuk hidup menjadi lebih baik sesuai dengan 

apa yang diajarkan oleh sumber utama ajaran 

Islam yaitu Al-Qur’an dan Hadits.     

              Tradisi yang mempunyai nilai positif, 

akan berdampak positif pula terhadap kehidupan 

masyarakat yang melakukan tradisi tersebut. 

Begitu juga sebaliknya, tradisi yang mempunyai 

nilai negatif juga akan memberikan dampak yang 

negatif pula bagi para pelaku tradisi.    

Pelaksanaan tradisi kenduri panenan 

yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pandak 

Kecamatan  Balong sebagai ungkapan rasa 

senang, lega dan rasa berterima kasih kepada 
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Allah atas pemberian nikmat yang berupa 

hasil panenan dinilai memiliki nilai yang 

positif, karena merupakan bagian dari nilai 

pendidikan Islam. Nilai pendidikan Islam 

yang dapat diambil diantaranya yaitu nilai 

syukur dan nilai sedekah yang terkandung 

dalam pelaksanaan tradisi kenduri panenan 

tersebut.  

Adapun nilai pendidikan Islam yang 

dapat diambil, yaitu sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Bapak Hadi Subroto selaku 

Perangkat Desa/Modin Desa Pandak, sebagai 

berikut:  

“Menurut saya ada nilai pendidikan Islam 

di dalamnya, yaitu nilai syukur.”
23
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Hal yang berbeda juga diungkapkan oleh 

Ibu Supriyati selaku guru Madin sekaligus 

pelaku tradisi, yaitu sebagai berikut:  

“Menurut saya, dalam tradisi kenduri 

panenan itu ada nilai pendidikan 

Islamnya, karena saya menganggap 

bahwa kenduri panenan itu adalah 

bersedekah dan bersyukur.”
24

 

 

Hasil dari wawancara yang berbeda di 

atas, telah diperkuat oleh Bapak Damiran selaku 

tokoh agama sekaligus pelaku tradisi kenduri, 

yaitu sebagai berikut:  

“Menurut saya ada nilai pendidikan 

Islamnya, dulu itu kenduri merupakan 

peninggalan nenek moyang, tapi ketika 

zaman Sunan Kalijaga datang, kenduri 

itu ditambah dengan adanya do’a 

bersama. Sekarang ini antara orang fakir 

dan miskin tidak bisa dipilah-pilah. Jadi, 

dalam kenduri panenan itu digabung 
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antara syukuran, sedekah dan do’a 

bersama.”
25

 

 

Menurut para pelaku tradisi, dalam 

pelaksanaan tradisi kenduri panenan itu terdapat 

nilai pendidikan Islam di dalamnya, yaitu nilai 

pendidikan Islam dalam lingkup nilai ibadah. 

Adapun yang dimaksud nilai ibadah di sini yaitu 

nilai syukur dan nilai sedekah, karena secara 

tidak langsung dengan adanya pelaksanaan 

tradisi ini warga masyarakat diajak untuk belajar 

bersyukur dan belajar untuk saling berbagi 

terhadap orang lain, sebagaimana seperti yang 

telah diajarkan oleh ajaran agama Islam, yaitu 

agar manusia selalu bersyuku kepada Allah atas 

segala nikmat yang diperolehnya dan saling 

bebagi kepada satu sama lainnya. Hal ini 
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sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Bonasir 

selaku tokoh Agama sekaligus sebagai guru 

madin, yaitu sebagai berikut:  

“Menurut saya ada nilai pendidikan Islam 

di dalamnya, yaitu nilai ibadah. Ibadah 

di sini yaitu syukuran dan sedekah, 

karena hal ini ada kaitannya dengan 

agama Islam. Intinya, inti dari kenduri 

ini adalah sedekah.”
26

    

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 

beberapa warga Desa Pandak di atas, 

menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tradisi 

kenduri panenan yang dilakukan oleh 

masyarakat Desa Pandak Kecamatan Balong 

Kabupaten Ponorogo memang mengandung nilai 

pendidikan Islam di dalamnya, yaitu dalam 

lingkup nilai ibadah. Nilai ibadah yang 

ditemukan dalam tradisi kenduri panenan di sini 
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yaitu nilai syukur dan nilai sedekah seperti 

halnya yang dijarkan oleh ajaran Islam.  

3. Nilai Syukur dan Nilai Sedekah yang 

Terkandung dalam Tradisi Kenduri Panenan 

di Desa Pandak Kecamatan Balong 

Kabupaten Ponorogo 

Masyarakat pelaksana tradisi Jawa 

seperti halnya masyarakat Desa Pandak sangat 

menjunjung tinggi nilai syukur sebagai 

pengaplikasian dari nilai aqidah dan tauhid, yaitu 

meyakini bahwa rezeki atau nikmat itu 

datangnya dari Allah, yang memberi adalah 

Allah, dan sebagai tanda terima kasihnya seorang 

hamba kepada Tuhannya yaitu dengan cara 

mensyukurinya lewat sedekah yang diwujudkan 

dalam bentuk kenduri.  Oleh karena itu, 

masyarakat Jawa sering mengadakan kegiatan 
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syukuran berupa kenduri setiap kali ada peristiwa 

yang dianggapnya penting. Jadi, tidak heran jika 

masyarakat Jawa sering mengadakan acara 

kenduri dalam kehidupan kesehariannya. Hal 

tersebut selain sudah mentradisi juga sudah 

menjadi keyakinan bagi masyarakat Jawa, yakin 

bahwa siapa yang selalu bersyukur, maka Allah 

akan menambah rezekinya dan siapa yang 

berbuat kufur, maka Allah akan memberi siksaan 

yang sangat pedih.  

Nilai syukur yang dimaksud dalam 

tradisi kenduri panenan yang ada di Desa Pandak 

yaitu adanya sebuah keyakinan dalam hati 

masyarakat Desa Pandak bahwa setiap 

pemberian itu harus disyukuri. Cara 

mensyukurinya, selain berucap dengan lisan, bisa 

juga diwujudkan dalam bentuk tindakan, seperti 



199 
 

 
 

halnya memanfaatkan sebagian pemberian 

tersebut untuk disedekahkan kepada orang lain. 

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Bapak Hadi Subroto selaku Modin Desa Pandak 

sekaligus sebagai pelaku tradisi, yaitu sebagai 

berikut:  

“Nilai syukurnya yaitu berupa ungkapan 

rasa syukur kepada Allah yang 

diwujudkan dalam bentuk memberi 

sedekahan kepada undangan dan 

tetangga terdekat tadi. Dengan harapan 

mendapatkan berkah atas panenan yang 

didapatkan.”
27

   

 

 

Hal yang senada juga diungkapkan Ibu 

Supriyati selaku Guru madin sekaligus pelaku 

tradisi, dengan kutipan wawancara sebagai 

berikut: 
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“Nilai syukurnya yaitu ketika kita itu 

panen apa saja tanamannya, kita selalu 

melaksanakan kenduri panenan, dan 

para tetangga juga ikut merasakan apa 

yang kita dapatkan. Kita itu juga 

dianjurkan untuk selalu mensyukuri 

nikmat Allah dan yakin bahwa barang 

siapa yang bersyukur, maka akan 

ditambah rezekinya, seperti pepatah 

Jawa “sapa seng nandur, bakale 

ngunduh.”
28

 

 

Hasil dari wawancara di atas dikuatkan 

oleh jawaban dari Bapak Damiran selaku tokoh 

Agama sekaligus pelaku tradisi kenduri, yaitu 

sebagai berikut: 

“Nilai syukurnya yaitu berupa ungkapan 

rasa syukur kepada Allah yang 

diwujudkan dalam bentuk memberi 

sedekahan kepada undangan dan 

tetangga terdekat tadi. Dengan harapan 

mendapatkan berkah atas panenan yang 

didapatkan.”
29
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Perlu diketahui bahwa cara 

mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas 

nikmat-Nya itu tidak hanya dilakukan dengan 

cara mengucapkan lafadz hamdalah 

menggunakan lisan saja, akan tetapi bisa juga 

dilakukan dalam bentuk tindakan. Misalnya 

mensyukurinya dengan cara mengadakan acara 

kenduri dan mengundang orang lain untuk 

datang, di mana dalam kenduri tersebut 

mempunyai  tujuan untuk mengajak kepada para 

undangan untuk ikut bersyukur dan ikut 

menikmati hasil nikmat yang didapatkannya 

yang diwujudkan dengan memberi sajian 

makanan kepada para undangan.  

“Nilai syukurnya yaitu mengungkapkan 

rasa syukur atau berterima kasih kepada 
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Allah atas nikmat yang telah diberikan-

Nya, yaitu berupa panenan tadi, dan 

diwujudkan/diekspresikan dengan cara 

mengundang tetangga dan kerabat 

dengan memberikan sedekahan berupa 

makanan.”
30

      

Hasil dari wawancara di atas, dapat 

diambil kesimpulan bahwa setiap kali kita 

mendapatkan sebuah kenikmatan dan 

kebahagiaan, kita dianjurkan untuk selalu 

bersyukur dan berbagi terhadap sesama terlebih 

bagi yang membutuhkan.      

Sebagian dari kalangan muslim Jawa 

melaksanakan tradisi kenduri atau selamatan 

sebagai wujud apresiasi atas semangat mereka 

untuk bersedekah seperti yang diajarkan oleh 

ajaran Islam. Islam menganjurkan kepada 

umatnya untuk gemar bersedekah, sebagaimana 
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yang sudah tertuang dalam beberapa ayat Al-

Qur’an dan Hadits Nabi Muhammmad Saw. 

Sedekah adalah sebuah pemberian yang 

diberikan kepada pihak lain dengan niatan hanya 

mencari ridha dan pahala dari Allah Swt. 

Sedekah yang diberikan tidak harus berupa harta 

benda, tetapi bisa juga diwujudkan dalam bentuk 

pemberian makanan, perbuatan yang baik dan 

sumbangan tenaga bagi orang yang 

membutuhkan.    

Hal tersebut seperti halnya yang terjadi 

dalam pelaksanaan tradisi kenduri panenan yang 

ada di Desa Pandak. Berdasarkan data yang 

diperoleh di lapangan, menyatakan bahwa dalam 

pelaksanaan tradisi kenduri panenan yang 

dilaksanakan oleh masyarakat Desa Pandak 

Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo telah 
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terdapat nilai sedekah di dalamnya. Nilai 

sedekah tersebut terlihat dan diwujudkan dalam 

bentuk pemberian berupa hidangan makanan 

yang disajikan untuk para tamu undangan. 

Hidangan makanan yang diberikan kepada tamu 

tersebut diberikan secara tulus bukan karena 

terpaksa. Mengingat bahwa sebagian harta yang 

kita miliki juga terdapat hak orang lain di 

dalamnya, sehingga orang lain juga berhak untuk 

ikut menikmatinya. Oleh karena itu, kita sebagai 

orang muslim sangat dianjurkan untuk saling 

berbagi, saling memberi dan saling membantu 

terhadap sesama muslim lainnya. Hal ini seperti 

yang diungkapkan oleh Ibu Supriyati selaku guru 

Madin dan pelaku tradisi kenduri, berikut 

kutipannya: 
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“Nilai sedekahnya itu yang sewajarnya 

saja, yaitu ketika panen apa saja kita itu 

dianjurkan untuk bersedekah, yaitu 

memberi kepada orang lain, agar orang 

lain juga ikut merasakan nikmat yang 

kita dapat. Sedekah tersebut diwujudkan 

dalam bentuk kenduri panenan tadi.”
31

 

 

Hal ini senada dengan yang diungkapkan 

oleh Bapak Damiran selaku tokoh Agama 

sekaligus pelaku tradisi kenduri panenan di Desa 

Pandak, yaitu sebagai berikut: 

“Nilai sedekahnya itu diwujudkan dengan 

mengundang tetangga dan menjamunya 

dengan makanan (sedekahan), jika 

panennya banyak sedekahannya juga 

banyak, jika panenannya sedikit 

sedekahnya juga sedikit, selain itu juga 

mengantar (Jawa: ater-ater) makanan 

kepada tetangga-tetangga yang dekat 

dari rumahnya.”
32
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Hasil wawancara di atas juga diperkuat 

oleh Bapak Hadi Subroto selaku Modin Desa 

Pandak, berikut kutipannya: 

“Nilai sedekahnya yaitu berupa 

pemberian, tidak harus berupa harta, 

entah berupa apa saja yang diwujudkan 

dengan mengundang tetangga tadi dan 

memberikan hidangan makanan kepada 

undangan tersebut.”
33

 

 

Perlu diketahui bahwa manusia hidup di 

dunia ini tidak lain pasti butuh adanya orang lain 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh 

karena itu, kita sebagai manusia harus menyadari 

akan adanya keterikatan tersebut, supaya kita 

bisa saling menghormati dan menghargai satu 

sama lainnya. Semua harta yang dimiliki oleh 

manusia pada hakikatnya adalah titipan dari 

Allah yang harus dijaga dan digunakan 
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sebagaimana mestinya, bukan digunakan untuk 

yang sebaliknya.  

Salah satu cara menggunakan harta yang 

sebagaimana mestinya, yang sesuai dengan 

ajaran Islam dan juga sangat dianjurkan oleh 

agama yaitu dengan cara memberikan atau 

menyedekahkan sebagian hartanya kepada orang 

lain, apalagi bagi mereka-mereka yang sangat 

membutuhkannya. Hal semacam ini juga 

dilakukan oleh masyarakat Desa Pandak yaitu 

menyedekahkan sebagian hartanya berupa 

makanan yang dilakukan dengan cara 

mengadakan kegiatan kenduri panenan, di mana 

dalam kenduri panenan itu ada banyak sajian 

makanan yang disajikan untuk para tamu 

undangan yang telah hadir, adapun bagi yang 

tidak hadir juga mendapatkan makanan tersebut, 
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karena sebagian makanannya juga diantarkan ke 

rumah-rumah tetangga yang dekat dari 

rumahnya. Hal ini sebagaimana diungkapkan 

oleh Bapak Bonasir selaku tokoh agama/guru 

Madin, yaitu sebagai berikut:        

“Nilai sedekahnya yaitu adanya 

perbuatan saling memberi terhadap 

sesamanya. Adapun yang dimaksud 

memberi di sini yaitu memberi sedekah 

berupa makanan yang dihidangkan 

kepada para tamu undangan dan juga 

mengantar makanan kepada tetangga 

yang dekat dengan rumahnya.”
34

 

 

Dengan adanya pelaksanaan tradisi 

kenduri panenan yang dilakukan oleh 

masyarakat Desa Pandak tersebut secara tidak 

langsung mengajak dan mengajarkan kepada 

warga masyarakat untuk membiasakan 
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bersedekah, yaitu dengan cara melakukan 

pemberian atau bantuan kepada orang lain. 

Sedekah merupakan salah satu ajaran dan juga 

anjuran yang diperintahkan oleh agama Islam. 

Sedekah tidak harus berupa materi, tetapi bisa 

juga dengan nonmateri. Sedekah tidak harus 

banyak jumlahnya, akan tetapi semampunya dan 

seikhlasnya, karena dalam bersedekah tidak ada 

kadar ketentuannya.   
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BAB V 

ANALISIS DATA 

Dari data yang didapat berdasarkan fakta-

fakta temuan penelitian di atas, maka selanjutnya 

peneliti menganalisa data yang sudah terkumpul 

dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif 

dengan terperinci terhadap pelaksanaan tradisi 

kenduri panenan di Desa Pandak Kecamatan Balong 

Kabupaten Ponorogo.   

A. Analisis Proses Pelaksanaan Tradisi Kenduri 

Panenan di Desa Pandak Kecamatan Balong 

Kabupaten Ponorogo 

Menurut Mujib, tradisi atau urf (adat) adalah 

kebiasaan masyarakat, baik berupa perkataan 

maupun perbuatan yang dilakukan secara terus
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menerus dan seakan-akan merupakan hukum 

tersendiri, sehingga jiwa merasa tenang dalam 

melakukannya karena sejalan dengan akal dan 

diterima oleh tabiat yang sejahtera. Tradisi berarti 

segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan 

masyarakat untuk melakukan suatu hal yang sesuai 

dengan aturan dalam masyarakat.
1
 

Tradisi (al-turats) sendiri bila mengutip 

Hasan Hanafi, merupakan khazanah kejiwaan 

(makhzun al-nafs) yang menjadi pedoman dan 

peranti dalam membentuk masyarakat.
2
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Dengan demikian, tradisi merupakan sesuatu 

yang penting dalam kehidupan masyarakat, karena 

pada kehidupan masyarakat desa, tradisi dijadikan 

sebagai acuan dalam bertindak dan bertingkah laku 

dalam kesehariannya. Bahkan bagi masyarakat yang 

tidak melakukan suatu tradisi yang ada akan 

cenderung dikucilkan oleh warga masyarakat 

lainnya. Salah satu adat istiadat, sebagai ritual 

keagamaan yang paling populer di dalam masyarakat 

Jawa adalah selamatan atau kenduri, yaitu upacara 

ritual komunal yang telah mentradisi di kalangan 

masyarakat Islam Jawa.
3
 Sebagian kalangan muslim 

                                                           
3
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Olehsari: Relasi Ideal Antara Islam dan Budaya Jawa di Banyuwangi” 

(el-Harakah, Vol. 12, No.2, 2010), 147-148.   
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Jawa memiliki tradisi mengadakan kenduri dan 

selamatan sebagai apresiasi atas semangat 

bersedekah dari ajaran islam. Dalam Ensiklopedia 

Kebudayaan Jawa dijelaskan bahwa yang dimaksud 

dengan kenduren adalah upacara sedekah makanan 

karena seseorang telah memperoleh anugerah atau 

kesuksesan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. 

Dalam hal ini kenduren mirip dengan tasyakuran.
4
  

Kenduri atau selamatan dalam ritus orang 

Islam Jawa memiliki arti penting dan menjadi bagian 

tidak terpisah dari sistem religi orang Jawa. Acara 

kenduri sifatnya personal dan orang yang diundang 

biasanya terdiri dari kerabat, teman sejawat dan 

tetangga. Undangannya bersifat bebas dan umumnya 

                                                           
4
 Muhammad Solikhin, Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa 

(Yogyakarta: Narasi, 2010),  41.  
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dilaksanakan pada malam hari. Hidangan sedekah 

dalam kenduri menunya lebih bebas, hampir tidak 

ada kewajiban harus menu tertentu, sehingga 

terbangunlah suasana yang akrab, penuh 

silaturrahim, berbagi suka dan menunjukkan rasa 

syukur kepada Allah.
5
 

Pemaparan teori mengenai makna tradisi 

kenduri di atas, seperti halnya makna tradisi kenduri 

panenan yang ada di Desa Pandak, yaitu merupakan 

tradisi yang diyakini oleh masyarakat Jawa sebagai 

ungkapan syukur atas panenan yang diterima, dan 

untuk mengikuti ajaran Agama Islam, kenduri 

tersebut niatnya ditambah dengan sedekahan.
6
 

                                                           
5
 Muhammad Solikhin, Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa 

(Yogyakarta: Narasi, 2010),  41.    
6
 Lihat Pada Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian 

Ini, Kode 01/W/27-3/2019  
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Kenduri panenan merupakan naluri adat nenek 

moyang dulu, yaitu dengan cara mengundang 

tetangga, berdo’a dan makan bersama dengan niat 

syukuran, selain itu kenduri tersebut juga sudah 

merupakan sebuah kebiasaan yang sudah mentradisi 

sejak dulu.
7
 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka 

peneliti dapat menganalisis bahwa pandangan 

masyarakat mengenai tradisi kenduri panenan yang 

ada di Desa Pandak memang sudah sesuai dengan 

makna kenduri yang sudah dijelaskan dalam teori di 

atas, yaitu mengadakan kenduri dan selamatan 

sebagai apresiasi atas semangat bersedekah dari 

ajaran islam, selain itu tradisi kenduri juga 

                                                           
7
 Lihat Pada Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian 

Ini, Kode 05/W/14-4/2019  
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merupakan tradisi kebiasaan masyarakat untuk 

melakukan suatu hal yang sesuai dengan aturan 

dalam masyarakat. Perlu diketahui, dalam 

pelaksanaan tradisi kenduri panenan, selain sebagai 

sarana apresiasi bersedekah, juga merupakan bentuk 

ungkapan rasa syukur para petani atas rezeki yang 

diberikan oleh Allah yang berupa hasil panenan.   

Setiap tradisi tentunya tidak terlepas dari 

adanya prosesi atau tahapan-tahapan dalam 

pelaksanaannya, begitu juga dengan tradisi kenduri 

panenan. Adapun tahapan-tahapan kenduri panenan 

di Desa Pandak yaitu sebagai berikut: 

Adapun proses pelaksanaan kenduri, yaitu 

dimulai dari sajian makanan dihidangkan setelah 

para undangan datang, duduk bersila melingkari 

sajian makanan, kemudian tuan rumah atau yang 

mewakili memberikan sambutan dalam bentuk 
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menyerahkan upacara kenduri tersebut kepada tokoh 

agama atau sesepuh setempat, sambil menyebutkan 

apa yang menjadi hajat dari acara kenduri tersebut. 

Adapun setelah itu, orang yang diserahi untuk 

memimpin acara kenduri baru memulai dengan 

menyatakan kembali apa yang menjadi kepentingan 

tuan rumah sehubungan dengan dilaksanakannya 

acara tersebut serta memintakan maaf jika ada 

kekurangan dan sambutan yang kurang sesuai. Baru 

setelah itu, upacara diteruskan dengan dzikir serta 

ungkapan-ungkapan wirid dari beberapa ayat Al-

Qur’an serta bacaan lain yang berkaitan dengan 

keperluan dari acara tersebut. Acara kenduri ditutup 

dengan dengan pembacaan do’a, sedangkan para 

tamu undangan lainnya mengamini do’a tersebut 

sambil mengangkat kedua tangannya. Setelah do’a 

selesai, kemudian tuan rumah mempersilahkan untuk 
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para undangan untuk menikmati hidangan yang telah 

disuguhkan.
8
  

Pemaparan di atas seperti halnya Prosesi 

pelaksanaan kenduri panenan yang ada di Desa 

Pandak, yaitu dimulai dari undangan datang, 

kemudian bersalam-salaman, menyampaikan 

hajatnya tuan rumah yang diwakilkan kepada 

tokoh agama, kadang-kadang ada yang diberi 

tahlilan singkat, kemudian berdo’a bersama, 

membagi sedekahan (sajian makanan), dan yang 

terakhir yaitu berpamitan kepada tuan rumah.
9
 

Dengan demikian, Prosesi pelaksanaan 

tradisi kenduri panenan di Desa Pandak ini sama 

halnya dengan proses pelaksanaan tradisi kenduri 

                                                           
8
 Muhammad Solikhin, Misteri Bulan Suro Perspektif Islam 

Jawa, 42-43.    
9
 Lihat Pada Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian Ini, 

Kode 04/W/13-4/2019  
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seperti yang dijelaskan dalam teori di atas, yaitu 

dimulai dari tahap pertama, tahap persiapan, yaitu di 

mana para ibu-ibu menyiapkan perlengkapan 

makanan yang hendak disajikan untuk para 

undangan pada saat kenduri. Setelah hidangan sudah 

siap, tuan rumah yang punya hajat mengundang para 

tetangga untuk datang ke rumahnya. Kedua, tahap 

pelaksanaan, yaitu dimulai dari para undangan 

datang, bersalam-salaman dan setelah itu duduk 

bersila membentuk lingkaran. 

Ketiga, menu hidangan (Jawa: asahan) 

dikeluarkan dan diletakkan di tengah-tengah 

lingkaran para undangan. Keempat, tuan rumah 

meminta tolong kepada salah satu orang yang 

biasanya ditugasi untuk mengujubkan 

(mengikrarkan) atau menyampaikan hajat si tuan 

rumah. Orang yang biasa diberi tugas ini adalah 
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tokoh agama atau sesepuh (orang yang dituakan) di 

Desa tersebut. Kelima, setelah disampaikan hajatnya 

kepada undangan, kadangkala ada yang ditambahi 

dengan bacaan tahlil secara singkat. Akan tetapi, 

pada umumnya tidak menggunakan tahlilan, 

kemudian dilanjutkan dengan do’a bersama yang 

biasanya dipimpin oleh tokoh agama. Keenam, 

membagi hidangan untuk para undangan. Ketujuh, 

penutup, yaitu para undangan berpamitan kepada 

tuan rumah.  

Serangkaian proses dalam pelaksanaan tradisi 

kenduri panenan tersebut merupakan salah satu 

manifestasi dari kreatifitas  orang-orang terdahulu 

dalam menciptakan suatu simbol, sehingga tradisi 

tersebut masih tetap eksis sampai sekarang ini. 

Prosesi yang sudah terbentuk tahap demi tahap 

tersebut membuktikan bahwa orang-orang terdahulu 
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juga sudah mengenal sebuah sistem dan tatanan 

dalam kehidupannya.   

Suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh 

individu maupun kelompok tidak terlepas dari 

adanya sebuah tujuan. Tujuan merupakan sasaran 

yang ingin dicapai, ingin dituju atau yang dicita-

citakan oleh seseorang atau kelompok orang yang 

melaksanakan suatu kegiatan tertentu. Secara umum, 

tujuan slametan/kenduri adalah untuk menciptakan 

keadaan sejahtera, aman dan bebas dari gangguan 

makhluk yang nyata dan makhluk halus.
10

 Slametan 

berfungsi menunjukkan sebuah komunitas harmonis 

yang dikenal dengan nama rukun, yang menjadi 

prasyarat efektif untuk mendatangkan keberkahan.
11

  

                                                           
10

  Ahmad Khalil, “Seblang dan Kenduri Masyarakat Desa 

Olehsari: Relasi Ideal Antara Islam dan Budaya Jawa di Banyuwangi” 

(el-Harakah, Vol. 12, No.2, 2010), 148. 
11

 Niels Mulder, Mistisme Jawa Ideologi di Indonesia 

(Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2011), 136.   
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Hal ini sebagaimana firman Allah, bahwa 

barang siapa yang bersyukur akan ditambah 

nikmatnya. Adapun kenduri merupakan media 

tasyakur untuk mensyukuri nikmat tersebut, 

sehingga ada harapan Allah akan memberikan 

tambahan keberkahan dan pahala serta kesejahteraan 

bagi tuan rumah dan para undangan.
12

   

Pemaparan di atas, seperti halnya tujuan 

kenduri panenan yang ada di Desa Pandak, yaitu 

untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah  

atas nikmat yang diberikan-Nya, yaitu berupa 

panenan dan mengajak orang lain untuk ikut 

bersyukur.”
13

 Selain itu, tujuannya yaitu untuk 

beredekah dan do’a bersama. Inti tujuan dari kenduri 

                                                           
12

 Ibid.    
13

 Lihat Pada Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian 

Ini, Kode 01/W/27-3/2019     
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panenan yaitu syukuran, sedekahan dan do’a 

bersama.”
14

 

Dengan penjelasan tersebut, nampak bahwa 

inti dari kenduri adalah bersyukur kepada Allah dan 

menyampaikan permohonan (doa) kebaikan kepada 

Allah, disertai dengan memberikan sesuatu, yakni 

hidangan sebagai sedekah kepada orang lain. 

Memberikan sesuatu kepada orang lain merupakan 

perbuatan yang sangat dianjurkan dalam agama 

Islam, karena di dalamnya terdapat manfaat yang 

sangat besar. Sebagaimana yang dikatakan al-Jurjawi 

dalam sebuah kitab karyanya : 

“Sesungguhnya hikmah dari 

disyari’atkannya hibah (memberikan 

sesuatu kepada orang lain) itu sangat 

besar sekali manfaatnya, yaitu dapat 

menghilangkan sifat dengki dan 

hasut, serta memupuk rasa cinta 

kasih dalam hati. Ia juga 

                                                           
14

 Lihat Pada Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian 

Ini, Kode 04/W/13-4/2019  
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menunjukkan kemulyaan akhlak, 

kesucian anggota badan, sifat luhur, 

keutamaan serta kenuliaan yang 

sangat agung.” (Hikmah al-Tasyri wa 

Falasafatuh, 124).
15

 

 

Sejalan dengan ungkapan al-Jurjawi tersebut, 

dalam kitab Faidh al-Qadir, al-Manawi menyatakan:  

“Barang siapa yang murah tangan 

memberikan makanan kepada orang 

lain, maka Allah SWT akan membalas 

pemberiannya itu. Dan siapa saja 

yang kikir, maka Allah SWT akan 

kikir kepadanya.” ( Faidh al-Qadir, 

Juz III, hlm 272). 

 

 Dalam hal ini, termasuk tradisi yang 

berlaku di masyarakat Islam Indonesia, yaitu 

di mana mereka saling memberikan sedekah 

yang berupa makanan yang siap saji, berupa 

nasi, bubur, kue dan semacamnya. Selain itu, 

secara umum tradisi ini mengamalkan 

                                                           
15

 Ali Ahmad al-Jurjawi, Hikmah al-Tasyari wa Falsafatuhu 

(Beirut: Dar al-Fikri, 1994), 124.     
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anjuran Nabi Muhammad SAW. Rasulullah 

SAW menganjurkan umatnya untuk 

memberikan makanan kepada orang lain. 

Misalnya anjuran untuk memperbanyak kuah 

ketika kita membuat makanan, agar dapat 

diberikan kepada tetangga sekitar. 

Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits 

yang berbunyi : 

َعْن َأىِب َذرٍّ َرِضَي اهللُ َعْنُه قَاَل, قَاَل َرُسْوُل اهلِل 
لىَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ِإَذا طََبْخَت َمَرَقًة فَاَْكِثْر صَ 

رَاَنَك   ماََءهاَ َوَتعاََهْد ِجي ْ
 

Dari Abi Dzar ra. berkata, Rasulullah 

Saw. Bersabda: “jika kamu memasak 

kuah, maka perbanyaklah airnya, dan 

bagikanlah kepada tetanggamu.” 

(shahih Muslim, no. 4785).
16

  

 

                                                           
16

 Muhammad Solikhin, Misteri Bulan Suro Perspektif Islam 

Jawa, 45.     
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B. Analisis Nilai Pendidikan Islam yang 

Terkandung dalam Tradisi Kenduri Panenan di 

Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten 

Ponorogo 

Nilai adalah sesuatu yang baik yang selalu 

diinginkan, dicita-citakan dan dianggap penting oleh 

seluruh manusia sebagai anggota masyarakat. 

Karena itu, sesuatu dikatakan memiliki nilai apabila 

berguna dan berharga (nilai kebenaran), indah (nilai 

estetika), baik (nilai-moral atau etis), dan religius 

(nilai agama).
17

 Seperti halnya yang disebutkan oleh 

Koentjaraningrat yaitu ”nilai adalah sesuatu yang 

berharga, bermutu, menunjukkan kualitas dan 

berguna bagi manusia. Jadi, Sesuatu itu disebut 

                                                           
17

 Elly M. Setiadi, Ilmu sosial dan Budaya Dasar (Jakarta: 

Kencana, 2009), 31.   
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bernilai berarti sesuatu itu bernilai bagi kehidupan 

manusia.
18

 

Perlu diketahui bahwa setiap peristiwa, 

perbuatan, maupun kegiatan tentunya tidak terlepas 

dari yang namanya nilai. Begitu juga dengan suatu 

tradisi, sangat memungkinkan sekali banyak nilai 

positif yang bermanfaat dan berguna bagi kehidupan 

manusia yang terkandung di dalamnya, sehingga 

membuat eksistensi tradisi tersebut masih tetap 

dipertahankan sampai sekarang ini, di mana pada 

zaman yang sudah serba maju dan modern seperti 

sekarang ini.  

Seperti halnya tradisi kenduri panenan yang 

ada di Desa Pandak. Tradisi ini masih bertahan 

sampai sekarang karena dianggap memiliki nilai 

                                                           
18

 Muhammad Taufiqur Riyadi, “Nilai-nilai Pendidikan Islam 

dalam Tradisi Wiwit dan Tingkeban Pertanian di Desa Wonokerto 

Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Tahun 2014,” (Skripsi, STAIN 

Salatiga, Salatiga, 2015), 14.    
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positif di dalamnya, yaitu nilai pendidikan Islam. 

Nilai pendidikan Islam adalah nilai-nilai yang 

terkandung dalam ajaran Islam yang berusaha 

memelihara dan mengembangkan fitrah manusia 

serta sumber daya yang berada pada subyek didik 

menuju terbentuknya kepribadian seutuhnya (insan 

kamil) sesuai dengan norma Islam atau dengan 

istilah lain yaitu terbentuknya kepribadian muslim.
19

 

Al-Qur’an memuat nilai-nilai normatif yang 

menjadi acuan dalam pendidikan Islam. Nilai 

yang dimaksud terdiri dari tiga pilar utama, yaitu:  

1. I’tiqadiyyah, yang berkaitan dengan 

pendidikan keimanan, seperti percaya 

kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, hari 

                                                           
19

 Duwi Fitrianasari, “Internalisasi Nilai-nilai Pendidikan Islam 

dalam Tradisi Mithoni di Desa Brani Kecamatan Sampang Kabupaten 

Cilacap,” (Skripsi, IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2016), 14.   
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akhir dan takdir, yang bertujuan untuk 

menata kepercayaan individu. 

2. Khuluqiyyah, yang berkaitan dengan 

pendidikan etika, yang bertujuan untuk 

membersihkan diri dari perilaku rendah 

dan menghiasi diri dengan perilaku 

terpuji.  

3. Amaliyyah, yang berkaitan dengan 

pendidikan tingkah laku sehari-hari, baik 

yang berhubungan dengan:  

a. Pendidikan ibadah, yang memuat 

hubungan antara manusia dengan 

Tuhannya, seperti shalat, puasa, 

zakat, haji, dan nazar yang bertujuan 

untuk mengaktualisasikan nilai-nilai 

ubudiyah.  
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b. Muamalah yang memuat hubungan 

antar manusia, baik secara individual 

maupun institusional.
20

  

Berdasarkan paparan di atas, dapat 

dianalisis bahwa dalam pelaksanaan tradisi 

kenduri panenan yang ada di Desa Pandak 

Kecamatan Balong, memang mengandung nilai 

pendidikan Islam di dalamnya. Sebagaimana 

teori di atas yang menjelaskan bahwa nilai 

pendidikan Islam terdiri dari tiga pilar utama, 

yaitu iktiqadiyyah yang berkaitan dengan 

pendidikan keimanan, khuluqiyyah yang 

berkaitan dengan pendidikan etika, dan 

Amaliyyah yang berkaitan dengan pendidikan 

tingkah laku sehari-hari, baik yang berhubungan 

                                                           
20

 Abdul Mujib, et al., Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana, 

2006), 36.   
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dengan pendidikan ibadah maupun pendidikan 

muamalah.  

Dapat disimpulkan bahwa, nilai 

pendidikan Islam yang terkandung dalam 

pelaksanaan tradisi kenduri panenan yaitu masuk 

dalam lingkup nilai amaliyah yang berupa 

pendidikan ibadah. Ibadah merupakan hubungan 

antara manusia dengan Tuhannya, salah satu 

contohnya zakat. Zakat itu sendiri merupakan 

sedekah, sedekah dibagi menjadi dua, yaitu 

sedekah wajib (zakat) dan sedekah sunnah 

(sedekah pada umumnya). Adapun nilai yang 

ditemukan dalam kenduri panenan yaitu syukur 

dan sedekah, karena syukur dan sedekah 

merupakan ibadah dalam bentuk perbuatan yang 

berhubungan dengan Tuhan. Jadi, nilai ibadah 

yang dimaksud di sini yaitu syukur dan sedekah. 
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Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Bapak Bonasir selaku tokoh agama sekaligus 

sebagai guru madin, yaitu, “Menurut saya ada 

nilai pendidikan Islam di dalamnya, yaitu nilai 

ibadah. Ibadah di sini yaitu syukuran dan 

sedekah, karena hal ini ada kaitannya dengan 

agama Islam. Intinya, inti dari kenduri ini adalah 

sedekah.”
21

     

C. Analisis Nilai Syukur dan Nilai Sedekah yang 

Terkandung dalam Tradisi Kenduri Panenan di 

Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten 

Ponorogo 

Syukur diartikan sebagai ungkapan berterima 

kasih kepada Allah. Syukur dalam Kamus Bahasa 

Indonesia didefinisikan sebagai ucapan dari perasaan 

                                                           
21

 Lihat Pada Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian 

Ini, Kode 06/W/31-7/2019  
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senang, bahagia, dan lega ketika mengalami suatu 

kejadian yang baik. Adapun dalam konteks istilah, 

syukur merupakan suatu tindakan, ucapan, perasaan 

senang, bahagia dan lega atas nikmat yang telah 

didapatkan atau dialami dari Allah.
22

  Syukur jika 

dilihat dari sudut pandang Islam memang merupakan 

suatu keharusan. Hakikat syukur menurut Imam Al-

Ghazali yaitu menggunakan nikmat Allah sesuai 

dengan maksud pemberi-Nya.
23

  

Secara bahasa, syukur berasal dari kata 

”syakara” yang berarti pujian atas kebaikan dan 

penuhnya sesuatu. Syukur juga berarti 

menampakkan sesuatu ke permukaan, maksudnya 

menampakkan nikmat Allah. Adapun syukur 

                                                           
22

 M. Iqbal Hidayat,  Modul Hikmah Aqidah Akhlak Kelas X 

Semester Ganjil (Semarang: Arifandani), 54. 
23

 Ilyas Ismail, Pilar-pilar Takwa Doktrin, Pemikiran, Hikmat 

dan Pencerahan Spiritual (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 235-

237. 
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menurut istilah syara’ yaitu pengakuan terhadap 

nikmat yang dikaruniakan Allah yang disertai 

dengan kedudukan kepada-Nya dan mempergunakan 

nikmat tersebut sesuai dengan tuntutan dan kehendak 

Allah.  

Dalam hal ini, hakikat syukur adalah 

menampakkan nikmat, dan hakikat kufur adalah 

menyembunyikan nikmat. Menampakkan nikmat 

antara lain berarti menggunakannya pada tempat dan 

sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemberinya, 

juga menyebut-nyebut nikmat dan pemberinya 

dengan lidah.
24

 

Syukur bukanlah kata benda mati. Syukur 

juga bukan kata sifat saja, tapi syukur merupakan 

kata kerja yang perlu bukti tindakan nyata hingga 

                                                           
24

 Choirul Mahfud, “The Power Of Syukur Tafsir Kontekstual 

Konsep Syukur dalam Al-Qur’an” (episteme, Vol. 9, No. 2, Desember 

2014), 379-380.   
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akhir hayat kita. Secara lisan, praktik syukur bisa 

dibuktikan dengan mengucapkan kata-kata yang baik 

sekaligus pujian hanya untuk Allah. Adapun dalam 

tindakan, syukur ditandai dengan upaya sungguh-

sungguh untuk memanfaatkan apa saja yang bisa kita 

lakukan untuk kemanfaatan dan kemaslahatan 

semua.
25

 

Terkait dengan teori di atas, pelaksanaan 

tradisi kenduri panenan yang dilakukan oleh 

masyarakat Desa Pandak Kecamatan  Balong 

sebagai ungkapan rasa senang, rasa berterima kasih 

kepada Allah atas perolehan nikmat yang berupa 

hasil panenan dinilai memiliki nilai pendidikan Islam 

di dalamnya. Nilai pendidikan Islam yang 

terkandung dalam tradisi tersebut yaitu nilai syukur. 

                                                           
25

 Ibid., 389. 



235 
 

 
 

Dari pemaparan di atas, dapat dianalisis 

bahwa dalam pelaksanaan tradisi kenduri panenan 

yang ada di Desa Pandak dinilai memiliki nilai 

syukur. Dimaksudkan memiliki nilai syukur karena 

diambil dari pengertian syukur itu sendiri yaitu 

syukur diartikan sebagai ungkapan berterima kasih 

kepada Allah. Hakikat syukur menurut Imam Al-

Ghazali yaitu menggunakan nikmat Allah sesuai 

dengan maksud pemberi-Nya. Tindakan syukur 

ditandai dengan upaya sungguh-sungguh untuk 

memanfaatkan apa saja yang bisa kita lakukan untuk 

kemanfaatan dan kemaslahatan semua. Adapun 

pelaksanaan kenduri panenan yang niat dan 

tujuannya memang untuk mensyukuri nikmat dari 

Allah, sebagaimana perintah-Nya dan juga 

memanfaatkan pemberian-Nya berupa nikmat panen 

sesuai dengan yang dikendaki-Nya, yaitu dibuktikan 
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dengan cara membagikan atau menyedekahkan 

sebagian harta kepada orang lain, agar orang lain 

juga ikut merasakan nikmatnya. Hal ini merupakan 

bukti dari adanya wujud nilai syukur yang berupa 

tindakan.    

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

kata shadaqah berasal dari bahasa Arab yang telah 

diresepsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata 

”sedekah” yang berarti ”derma kepada orang miskin 

berdasarkan cita kasih kepada sesama manusia”.
26

 

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Islam Syari’ah, 

sedekah adalah barang yang diberikan semata-mata 

karena mengharapkan pahala.
27

  

Menurut Prof. Dr. Abdul Manan, dilihat dari 

aspek etimologis, kata ”shadaqah” berarti ”sedekah 

atau derma”. Shadaqah juga dapat berarti  zakat (QS. 

                                                           
26

 Ibid.   
27

 Ibid. 
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At-Taubah: 60). Sedekah berarti memberikan atau 

mendermakan sesuatu kepada orang lain. Sedekah 

dapat bersifat wajib atau sukarela seperti pemberian 

sedekah pada umumnya. Sedekah yang wajib seperti 

zakat, atau yang sukarela seperti pemberian sedekah 

pada umumnya. Baik yang sukarela maupun wajib 

dalam Al-Qur’an, keduanya disebut sedekah. 

Secara terminologis, sedekah diartikan 

sebagai pemberian seseorang secara ikhlas kepada 

yang berhak menerimanya yang diiringi oleh 

pemberian pahala dari Allah. Menurut A. Rasyid, 

shadaqah adalah memberikan benda atau barang 

baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, 

yang segera habis jika dipakai ataupun tidak, kepada 

orang lain atau badan hukum (yayasan dan 

sejenisnya) tanpa imbalan dan tanpa syarat hanya 
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semata-mata mengharap pahala dari Allah Swt. Di 

hari kiamat nanti.
28

  

Menurut M. Zaidi Abad, sedekah adalah 

pemberian dari seorang muslim secara sukarela 

tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, suatu 

pemberian yang dilakukan oleh seseorang sebagai 

kebajikan yang mengharap ridha Allah dan pahala 

semata.
29

  

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

sedekah adalah derma atau pemberian seorang atau 

badan hukum baik berupa harta maupun nonharta, 

secara ikhlas di luar zakat kepada orang miskin atau 

orang yang berhak menerimanya untuk 

                                                           
28

 Mardani, Hukum Islam Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf 

(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), 130.    
29

 Ibid. 
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kemaslahatan umum, yang pelaksanaannya tidak 

dibatasi oleh waktu, dan jumlahnya tidak ditentukan.  

Dasar hukum perintah sedekah terdapat 

dalam beberapa ayat Al-Qur’an dan hadits 

Rasulullah Saw. Yaitu sebagai berikut:  

َعامَۡٱۡعُِمونََۡوُيطۡ  ۡىۡلطَّ ِسرًياۡاَوَيتِيمۡ ۡاِكينۡ ِمسۡ ۡۦُحّبِهََِۡۡعَ
َ
َۡۡوأ

 

”Dan mereka memberikan makanan yang 

disukainya kepada orang miskin, anak yatim 

yang ditawan.” 
30

 (QS. Al-Insaan: 8) 

 

Hadits Nabi yang menerangkan 

tentang anjuran bersedekah yaitu: 

”Bersedekahlah walaupun dengan sebutir 

kurma, karena hal itu dapat menutup dari 

kelaparan dan dapat memadamkan 

kesalahan (dosa) sebagaimana air 

memadamkan api.”
 31

 (HR. Ibn Mustadrak) 

Bedasarkan pemaparan di atas, dapat 

dianalisis terkait dengan pelaksanaan tradisi 

                                                           
30

 Usman Thaha Hafizhahullah, Mushaf Famy bi Syauqin Al-

Qur’an dan Terjemah (Banten: Forum Pelayanan Al-Qur’an, 2016), 

579.  

  
31

 Mardani, Hukum Islam Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf, 134.  
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kenduri panenan yang dilakukan oleh 

masyarakat Desa Pandak, dinilai 

mengandung nilai sedekah di dalamnya. Hal 

ini dibuktikan dengan adanya kegiatan atau 

tindakan yang dilakukan oleh masyarakat 

Desa Pandak melalui tradisi kenduri panenan 

dengan cara mengundang tetangga atau 

kerabat dan memberinya berbagai macam 

sedekahanan makanan yang terdiri dari nasi 

tumpeng beserta ingkungnya, nasi buceng, 

nasi golong, lauk pauk, nasi brokohan dan 

urap yang diberikan secara sukarela kepada 

undangan sebagai ungkapan rasa senang, rasa 

bahagia dan rasa terima kasih mereka kepada 

Dzat yang memberi rezeki yaitu Allah.  

Sebagaimana dalam teori di atas, 

dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan 
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sedekah yaitu memberi  sesuatu kepada orang 

lain baik berupa materi maupun nonmateri 

secara sukarela hanya mengaharap ridla dan 

pahala dari Allah. Teori di atas juga 

menjelaskan bahwa dalam bersedekah itu 

tidak ditentukan waktu dan kadarnya. Jadi, 

sedekah itu dapat dilakukan kapanpun , 

sedikit boleh, banyak juga boleh, yang 

terpenting adalah niat dan keikhlasannya 

dalam memberi kepada orang lain.  

Berdasarkan pemaparan di atas, maka 

dapat disimpulkan  bahwa dalam pelaksanaan 

tradisi kenduri panenan di Desa Pandak telah 

terkandung nilai sedekah, karena dalam 

kenduri tersebut terdapat suatu perbuatan 

yang mengikuti perintah oleh Allah dan juga 

mengikuti ajaran Nabi Muhammad Saw. 
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yang mana dalam agama Islam menyebutnya 

dengan bersedekah. Sedekah itu sendiri 

merupakan suatu perbuatan yang terpuji dan 

banyak sekali manfaatnya, baik untuk diri 

sendiri maupun untuk orang lain.      
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari penelitian ini dapatlah menjawab 

rumusan masalah yang hasilnya sebagai berikut: 

1. Proses pelaksanaan tradisi kenduri panenan yang 

ada di Desa Pandak yaitu dimulai dari persiapan 

membuat hidangan makanan, kemudian 

mengundang para tetangga dan kerabat untuk 

datang ke rumah. Pelaksanaannya yaitu dimulai 

dari para undangan datang, bersalam-salaman, 

duduk bersila membentuk lingkaran, hidangan 

dikeluarkan dan diletakkan di tengah-tengah 

lingkaran para undangan, penyampaian hajat 

kenduri, tahlilan singkat (umumnya tidak dikasih 

tahlilan), kemudian dilanjutkan dengan do’a
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bersama yang dipimpin oleh tokoh agama dan 

dilanjutkan membagi hidangan untuk para 

undangan, yang terakhir penutup, yaitu 

berpamitan kepada tuan rumah.   

2. Dapat disimpulkan bahwa, nilai pendidikan 

Islam yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi 

kenduri panenan yaitu masuk dalam lingkup 

nilai amaliyah yang berupa pendidikan ibadah. 

Ibadah merupakan hubungan antara manusia 

dengan Tuhannya. Adapun nilai yang ditemukan 

dalam kenduri panenan yaitu syukur dan 

sedekah, karena syukur dan sedekah merupakan 

ibadah dalam bentuk perbuatan yang 

berhubungan dengan Tuhan. Jadi, nilai ibadah 

yang dimaksud di sini yaitu syukur dan sedekah. 

3. Nilai syukurnya yaitu dibuktikan bahwa dalam 

pelaksanaan kenduri panenan yang niat dan 
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tujuannya memang untuk mensyukuri nikmat 

dari Allah, sebagaimana perintah-Nya dan juga 

memanfaatkan pemberian-Nya berupa nikmat 

panen sesuai dengan yang dikendaki-Nya, yaitu 

dibuktikan dengan cara membagikan atau 

menyedekahkan sebagian harta kepada orang 

lain, agar orang lain juga ikut merasakan 

nikmatnya. Adapun nilai sedekahnya yaitu 

dibuktikan dengan adanya kegiatan atau tindakan 

yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pandak 

melalui tradisi kenduri panenan dengan cara 

mengundang tetangga atau kerabat dan 

memberinya berbagai macam sedekahanan 

makanan yang terdiri dari nasi tumpeng beserta 

ingkungnya, nasi buceng, nasi golong, lauk pauk, 

nasi brokohan dan urap yang diberikan secara 

sukarela kepada undangan sebagai ungkapan rasa 
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senang, rasa bahagia dan rasa terima kasih 

mereka kepada Dzat yang memberi rezeki yaitu 

Allah.  

B. Saran 

Pada akhir penulisan skripsi ini penulis 

ingin memberikan saran yang mungkin dapat 

membantu atau bermanfaat, khususnya: 

1. Bagi Masyarakat Desa Pandak 

a. Masyarakat Desa Pandak hendaknya tetap 

menjaga, melestarikan dan mempertahankan 

tradisi yang sesuai dengan ajaran agama 

Islam, agar nilai-nilai pendidikan Islam yang 

ada dalam sebuah tradisi dapat terus 

dipelihara dari generasi ke generasi 

berikutnya. 

b. Diharapkan masyarakat Desa Pandak selalu 

memupuk kesadaran untuk selalu bersyukur 
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atas segala nikmat-Nya dan gemar 

mensedekahkan sebagian hartanya untuk 

orang lain.    

2. Bagi Pembaca 

a. Semoga penelitian ini bisa dijadikan sebagai 

sarana untuk menambah ilmu pengetahuan 

dan nantinya dapat menambah wawasan 

keilmuan pembaca. 

b.  Diharapkan bagi peneliti yang akan datang, 

semoga dapat dijadikan acuan untuk 

melakukan penelitian.  

Dari hasil penelitian ini tentunya masih 

banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan 

kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca untuk 

menyempurnakan dan pengembangan penelitian 

selanjutnya.
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