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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN ATAU 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

 

A. Konsep Mitos 

1. Pengertian Mitos 

Pengertian mitos terdapat beberapa pengertian, baik secara teoritis 

maupun praktisnya. Menurut etimologi, mitos adalah sebuah tipe 

pembicaraan atau wicara (a typenof speech). Tetapi yang harus ditetapkan 

secara tegas pada awalnya bahwa mitos adalah suatu sistem komunikasi, 

bahwa mitos adalah suatu pesan. Hal ini memungkinkan kita untuk 

memahami bahwa mitos tidak mungkin merupakan suatu obyek, konsep, 

atau gagasan; mitos merupakan mode pertanda (a mode of signification), 

suatu bentuk (a form). Kemudian, kita mesti menerapkan kepada bentuk 

ini batas-batas historis, kondisi-kondisi penggunaan, dan memperkenalkan 

kembali masyarakat ke dalamnya; namun pertama-tama kita harus 

mendiskripsikannya sebagai suatu bentuk.
31

 

Sedangkan menurut penulis kutib dalam bukunya Alex Sobur, mitos 

adalah uraian  naratif atau penuturan tentang sesuatu yang suci (sacred), yaitu 

kejadian-kejadian yang luar bisa, di luar dan mengatasi pengalaman manusia 

sehari-hari. Penuturan tersebut biasanya diwujudkan dalam dongeng-
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dongeng, atau legenda tentang dunia supra-natural. Karena itu maka studi 

tentang mitos biasanya digali dengan cerita-cerita rakyat (folklore).
32

 

Mitos adalah sistem komunikasi, sebab ia membawakan pesan. Maka 

dari itu, mitos bukanlah objek. Mitos bukan pulan konsep ataupun suatu 

gagasan, melainkan suatu cara signifikasi, suatu bentuk. Lebih jauhnya lagi, 

mitos tidak ditentukan oleh obyek ataupun materi (bahan) pesan yang 

disampaikan, melainkan oleh cara mitos disampaikan.
33

 

Secara singkat mitos-mitos tersebut adalah warisan nenek moyang 

kita. Sebagai sarana babad-babad klasik mengajarkan kepada kita : melalui 

sabda para Pandhita serta fatwa resi-resi nan bijaksana.
34

 

Dalam sejarah Indonesia, kita mengenal banyak mitos, misalnya, 

Patih Gajah Mada yang digambarkan sebagai makhluk dari kerajaan 

Majapahit dan berhasil mempersatukan seluruh kepulauan Nusantara, 

setelah ia mengucapkan “Sumpah Palapa” yang terkenal itu.
35

 Kemudian 

sejarah perkembangan Islam di Indonesia, dikenal juga kisah Wali Sanga. 

Tetapi Wali Sanga adalah sejarah yang sekaligus mitos.
36

 

Walaupun kebenaran cerita mitos itu sendiri patut dipertanyakan, 

terutama lewat sudut pandang rasional dewasa ini, tetapi masyarakat pada 

umumnya menerima kebenaran itu tanpa mempertanyakan kembali.
37

 

Tetapi menurut peneliti tidak ada salahnya jika menerima mitos tersebut 
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sebagai salah satu bentuk kebudayaan dalam masyarakat. Sehingga dengan 

menerima kebudayaan tersebut masyarakat bisa mengerti dan memahami 

makna dari mitos tersebut. Serta masyarakat tidak terjebak kembali kepada 

kesalahan-kesalahan masa lalu yang pernah terjadi pada para pendahulu 

yang pernah mengalami kesalahan atas hidupnya. 

2. Jenis Mitos 

Menurut Huck dkk, yang penulis kutip dari bukunya Burhan 

Nurgiyantoro, Mitos terbagi menjadi tiga ketegori. Membedakan mitos 

kedalam tiga jenis berdasarkan isi yang dikisahkan, yaitu (1) mitos 

penciptaan (creation myths), (2) mitos alam (nature myths), dan (3) mitos 

kepahlawanan (hero myths). Disamping ketiga pembagian menurut Huck 

tersebut ada juga mitos yang terkait dengan sejarah, maka kiranya perlu 

ditambahkan satu jenis lagi, mitos sejarah.
38

 

Jika dijelaskan dari ketiga jenis mitos teresbut adalah sebagi 

berikut, 

1) Mitos Penciptaan. mitos penciptaan (creation myths) atau disebut juga 

mitos asli (origin myths) adalah mitos yang menceritakan dan atau 

menjelaskan awal mula kejadian sesuatu. Tiap masyarakat yang 

berlatar belakang budaya tertentu pada umumnya memiliki mitos yang 

berkisah tentang awal mula dan atau penciptaan itu, seperti cerita 

tentang bagaimana kejadian dunia, manusia, binatang, matahari dan 
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bulan, dan lain-lain. Mitos jenis ini merupakan bagian dari cerita 

rakyat yang oleh Fang dikategorikan kedalam asal-usul di atas. 

Di masyarakat jawa juga terdapat sebuah mitos yang 

mengisahkan terjadinya berbagai tempat tertentu, misalnya mitos 

terjadinya Gunung Merapi, kabut yang mengelilingi Gunung Merapi 

itu, kejadian binatang tertentu, dan lain-lain.
39

 

2) Mitos alam (nature myths). Mitos alam (nature myths) adalah cerita 

yang menjelaskan hal-hal yang bersifat alamiah seperti formasi bumi, 

pergerakan matahari dan bulan, perbintangan, perubahan cuaca, 

karakteristik bintang, dan lain-lain. Selain ditemukan di Jawa, mitos 

jenis ini juga banyak terdapat di berbagai budaya di pelosok dunia, 

misalnya mitos yang berasal dari Yunani klasik.
40

 

Dewa-dewi pada cerita wayang juga menampilkan tokoh-tokoh 

penguasa pada wilayahnya masing-masing, misalnya Batara Wisnu 

adalah dewa penjaga alam, Batara Bayu dewa angin, Batara Brama 

dewa api, Batara Baruna dewa laut, Batara Kamajaya-Dewi Ratih 

dewa-dewi cinta, dan lain-lain.
41

 

3) Mitos Kepahlawanan (hero myths) adalah mitos yang mengisahkan 

seorang tokoh yang menjadi pahlawan karena kualifikasi dirinya yang 

memiliki keajaiban tertentu di luar nalar kemanusiaan. Jadi, tokoh 

cerita ditampilkan adalah tokoh yang memiliki kekuatan supranatural, 

keajaiban, atau kualifikasi lain sebagaimana yang dimiliki dewa-dewa, 
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atau manusia setengah dewa, yang dikisahkan dalam perjalanan 

hidupnya yang luar biasa. 

Kisah hidup Nyai Rara Kidul atau Ratu Laut Selatan kiranya 

dapat diketegorikan sebagai mitos jenis ini.
42

 

4) Mitos sejarah merupakan mitos yang hubungannya dengan peristiwa 

sejarah, peristiwa dan tokoh yang benar-benar ada dan terjadi. Jadi, ia 

merupakan gabungan antara cerita mitos dengan tokoh dan peristiwa 

sejarah.
43

 

Tradisi di dalam struktur sosial Jawa juga dapat dianalisis 

dengan strukturalisme, terutama dalam konteks transformasi artinya 

Transformasi adalah konsep yang berbeda dengan perubahan. 

Perubahan mengandung proses perubahan dari waktu ke waktu dalam 

ruang tertentu, sedangkan terjemahan transformasi ialah alih rupa atau 

malih dalam bahasa Jawa. Artinya, di dalam transformasi yang 

berlangsung sebuah perubahan adalah pada tataran permukaan, 

sedangkan pada tataran yang lebih dalam lagi perubahan tersebtu tidak 

terjadi.
44

 

Dari keterangan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

mitos memang mempunyai klasifikasi-klasifikasi sesuai perkataan 

mitos tersebut di ucapakan. Sehingga mitos tersebut lebih terarah 

kemana mitos tersebut disampaikan. Sehingga dengan adanya jenis-
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jenis mitos memudahkan dalam melihat unsur-unsur yang terkandung 

di dalam mitos. 

B. Konsep Masyarakat 

1. Pengertian Masyarakat 

Dalam kehiduan sehari-hari kita sering mendengar kata 

masyarakat. Baik masyarakat yang berada di perkotaan maupun yang 

berada di pedesaan. Namun ada beberapa penekanaan dalam mengartikan 

masyarakat. 

Menurut Koentjaraningrat masyarakat adalah “sekumpulan 

manusia yang saling “bergaul”, atau dengan istilah ilmiah, saling 

“berinteraksi”.
45

 

Pengertian masyarakat sangat luas, sehingga perlu penjelasan 

makna sesuai dengan penempatan masyarakat tersebut, seperti yang 

dijelaskan Elly M. Setiadi, pengertian masyarakat menurut Istilah dalam 

Bahasa Inggrisnya adalah (Society). Society atau masyarakat berbeda 

dengan komunitas (Community) atau masyarakat setempat.
46

 

Sedangkan menurut Darmawan Rahardjo dengan menyitir 

keterangan Salmartche, memperjelas apa yang dimaksud dengan civil 

society, yaitu yang menggambarkan suatu masyarakat dalam bentuk yang 

paling sederhana, yaitu masyarakat yang tidak merupakan bagian dari 
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Negara, yang mengendalikan kekuasaan dan bersifat aneka ragam 

(diversity).
47

 

Kemudian pendapat beberapa tokoh yang menjelaskan tentang 

masyarakat menurut Soerjono Soekanto yang penulis kutip. Ada beberapa 

definisi dari masyarakat menurut para ahli, diantaranya : 

1) Mac Iver dan Page yang mengatakan bahwa : “Masyarakat ialah suatu 

sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama 

antar berbagai kelompok dan penggolongan, dari pengawasan tingkah-

laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu 

berubah ini kita namakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan 

hubungan sosial. Dan masyarakat selalu berubah. 

2) Ralp Linton: “Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang 

telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat 

mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu 

kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. 

3) Selo Soemardjan : menyatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang 

yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan.
48

 

Sedangkan pengertian msayarakat menurut Khoiriyah, secara 

etimologi, masyarakat berasal dari bahasa Arab : Syarikat. Dalam kata ini 

tersimpul unsur-unsur pengertian berhubungan dengan pembentukan suatu 

kelompok atau golongan atau kumpulan. Kata masyarakat terpakai  untuk 

menanamkan pergaulan hidup. kata masyarakat adalah  berasal dari bahasa 
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Arab Musyarak yang artinya bersama-sama, kemudian menjadi 

masyarakat yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling 

berhubungan dan saling mempengaruhi. 

Kemudian  menurut Nurdin dalam bukunya Qur’an Society, 

mencontohkan masyarakat adalah Qaum yang akar katanya terdiri dari qaf,  

wau dan mim memiliki dua makna dasar, yaitu “kelompok manusia” dan “ 

berdiri tegak atau tekad”. Al-Raghib al-Asfahani menjelaskan bahwa kata 

qaum seakar dengan kata qama yaqumu, qiyaman  yang berarti berdiri. 

Kata itu bisa juga berarti memelihara sesuatu agar tetap ada, misalnya 

qiyam al-Shalih.
49

 

Sedangkan menurut Nurdin, menjelaskan tentang ciri-ciri 

masyarakat yang ideal adalah sebagai berikut : 

a. Musyawarah 

Kata musyawarah, berasal dari bahasa arab Musyawarah yang 

merupakan bentuk isim masdar dari kata kerja syawara, yusyawiru. 

Kata ini terambil dari akar kata sya, wau dan ra’ yang bermakna pokok 

mengambil sesuatu, menampakkan dan menawarkan sesuatu.
50

  

b. Keadilan 

Keadilan adalah kata jadian dari kata “adil” yang diserap dari 

bahasa Arab ‘adl. Kata ‘adl terambil dari kata ‘adala yang terdiri dari 

huruf-huruf ‘ain, dal dan lam. Rangkaian huruf-huruf ini mengandung 

dua makna yang bertolak belakang yaitu “lurus dan sama” dan 
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“bengkok dan berbeda”. Seorang yang adil adalah yang berjalan lurus 

dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran 

ganda. Persamaan itulah yang menjadikan seseorang yang adil tidak 

berpihak kepada yang salah. 

Al-Qur’an menggunakan beberapa istilah untuk menunjuk arti 

keadilan; yaitu al-adl, al-qitsh, al-mizan dan lawan dari kata sulm, 

meskipun untuk yang terakhir ini yaitu keadilan tidak selalu menjadi 

lawan kata kezaliman.
51

 

c. Persaudaraan 

Ciri khusus masyarakat yang diidealkan al-Qur’an berikutnya 

adalah masyarakat yang anggota warganya sepenuhnya selalu menjalin 

persaudaraan. Suatu masyarakat tidak akan berdiri tegak apabila 

anggota warganya tidak menjalin persaudaraan. Persaudaraan tidak 

akan terwujud apabila tidak ada rasa saling mencintai dan bekerjasama. 

Setiap anggota masyarakat yang tidak diikat oleh ikatan kerjasama dan 

kasih sayang serta persaudaraan yang selamanya, tidak mungkin dapat 

bersatu untuk mencapai tujuan bersama. 

d. Toleransi 

Persaudaraan yang diperintahkan al-Qur’an tidak hanya tertuju 

kepada sesama muslim, namun juga sesama warga masyarakat yang 

non-muslim. Istilah yang digunakan al-Qur’an untuk menyebut 
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persaudaraan dengan yang berlainan akidah berbeda dengan istilah yang 

digunakan untuk menunjuk persaudaraan yang seakidah. 

Salah satu alasan yang dijelaskan al-Qur’an adalah bahwa 

manusia itu satu sama lain bersaudara karena mereka berasal dari 

sumber yang satu, Q.S. al-Hujurat;49;13 menegaskan, 

$ pκš‰r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# $ ¯ΡÎ) / ä3≈ oΨø)n=yz ÏiΒ 9� x.sŒ 4 s\Ρé&uρ öΝä3≈ oΨù=yèy_ uρ $ \/θ ãèä© Ÿ≅Í←!$ t7 s%uρ 

(# þθ èùu‘$ yètGÏ9 4 ¨βÎ) ö/ ä3tΒ t� ò2r& y‰ΨÏã «! $# öΝä39 s)ø?r& 4 ¨βÎ) ©!$# îΛ Î=tã ×�� Î7 yz   

Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan 

kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu 

saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 

mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling 

taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui 

lagi Maha Mengenal. (Q.S. al-Hujurat 49;13).
52

 

 

Di dalam bukunya Komarudin Hidayat & Ahmad Gaus AF, 

menjelaskan bahwa, di Al-Qur’an terdapat prinsip-prinsip atau nilai-

nilai yang harus dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara, yang ternyata juga merupakan prinsip universal yang juga 

didukung oleh negara-negara yang beradab pada umumnya, diantaranya 

sebagai berikut : 

1. Kejujuran dan tanggung jawab (al-amanah), (QS.al-Nisa’:57 ) 

2. Keadilan (al-adalah) , (QS.al-Nisa’:57 ) 

3. Persaudaraan (al-ukhuwah), (QS.al-Hujurat :10 ) 
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4. Menghargai kemajemukan atau pluralisme (al-ta’adduddiyah), 

(QS.al- Hujurat :13 ) 

5. Persamaan (al-musawah), (QS.al- Hujurat :13 ) 

6. Permusyawaratan (al-syura), (QS.al- Syura:38 ) 

7. Mendahulukan perdamaian (al-silm), (QS.al- Anfal :61) 

8. Kontrol (amr bi al-ma’ruf nahy ‘an al-munkar), (QS. Ali-

Imran:104 ).
53

 

  Dari uraian diatas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa, semua 

manusia bahkan suatu masyarakat diharapkan untuk menanamkan prinsip-

prinsip tersebut. Sebagai salah satu nilai moral yang harus dimiliki setiap 

individu dalam berinteraksi sosial. Sehingga dengan adanya prinsip-prinsip 

tersebut mampu menumbuhkan masyarakat yang ideal yaitu masyarakat 

yang memiliki kejujuran dan tanggung jawab (al-amanah), Keadilan (al-

adalah), Persaudaraan (al-ukhuwah), Menghargai kemajemukan atau 

pluralisme, Persamaan (al-musawah), Permusyaratan, Mendahulukan 

perdamaian (al-silm), dan kontrol (amr bi al-ma’ruf nahy ‘an al-munkar), 

dalam mencapai masyarakat yang adil, sejahtera, dan damai. 

  Sehingga perbedaan-perbedaan antar kelompok masyarakat bukan 

lagi sebuah problem, tetapi lebih mengarah kepada menghormati 

pluralisme sebagai kemajemukan masyarakat dalam meningkatkan 

hubungan hamonis atas kemajemukan yang ada. Serta kita dapat memetih 

makna atau hikmah yang terkandung didalamnya. 

                                                           
53

 Komarudin Hidayat & Ahmad Gaus AF, Islam Negara & Civil Society (Jakarta: PT. 

Paramadina, 2005), 75. 



33 

 

C. Kebudayaan 

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak asing dengan kata kebudayaan. 

Terkadang kita juga sering membicarakan tentang kebudayaan atau bahkan kita 

juga membuat sebuah kebudayaan. Sehingga kata kebudayaan sudah familiar di 

telinga kita. Tetapi perlu kita sadari akan apa makna atau arti yang sebenarnya 

dari kebudayaan tersebut. Supaya kita tidak salah mengartikan dan merusak arti 

kebudayaan tersebut. 

Kata “kebudayaan” berasal dari bahasa (sansekerta) buddhayah yang 

merupakan bentuk jamak kata “buddhi” yang berarti budi atau akal. Kebudayaan 

diartikan sebagai “hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal”.
54

 

Menurut definisi E.B Taylor (1871), yang dikutip oleh Soerjono 

Seokanto, Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, 

kepercayaan, kesenia, moral, hukum, adat-istiadat dan lain kemapuan-

kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia 

sebagai anggota masyarakat.
55

 Dengan demikian, pengertian kebudayaan 

dapat disederhanakan meliputi segala tindakan-tindakan, kebiasaan-

kebiasaan, serta keyakinan masyarakat. 

Kemudian peneliti mengutip lagi dari Soerjono Seokanto tentang 

wujud dari gejala kebudayaan. Soerjono menjelaskan wujud dari gejala 

kebudayaan dibagi menjadi tiga, yaitu (1) ideas, (2) activities, dan (3) 

artifacts. Bila perjelas sebagai berikut : 
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1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, 

nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. 

2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan 

berpola dari manusia dalam masyarakat. 

3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. 

Wujud pertama adalah wujud ideal dari kebudayaan. Sifatnya abstrak, 

tak dapat diraba atau difoto. Lokasinya ada didalam kepala-kepala, atau 

dengan perkataan lain, dalam alam pikir warga masyarakat di mana 

kebudayaan kersangkutan itu hidup. Kalau warga masyarakat tadi 

menyatakan gagasan mereka tadi dalam tulisan, maka lokasi dari kebudayaan 

ideal sering berada dalam karangan dan buku-buku hasil karya penulis warga 

masyarakat bersangkutan. Sekarang kebudayaan ideal juga banyak tersimpan 

dalam disk, arsip, koleksi microfilm dan microfish, kartu komputer, silinder, 

dan peta komputer. 

Ide-ide dan gagasan-gagasan manusia banyak yang hidup bersama 

dalam suatu masyarakat, memberi jiwa kepada masyarakat itu. Gagasan itu 

tidak berada lepas satu dari yang lain, melainkan selalu berkaitan, menjadi 

suatu sistem. Para ahli antropologi dan sosiologi menyebut sistem ini sistem 

budaya, atau cultural system. Dalam bahasa Indonesia terdapat juga istilah 

lain yang sangat tepat untuk menyebut wujud ideal dari kebudayaan ini, yaitu 

adat, atau adat-istiadat untuk bentuk jamaknya. 

Wujud kedua dari kebudayaan yang disebut sistem sosial atau social 

system, mengenai tindakan berpola dari manusia itu sendiri. Sistem sosial ini 
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terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia-manusia yang berinteraksi, 

berhubungan, serta bergaul satu sama lain dari detik ke menit, dari hari ke 

hari, dari tahun ke tahun, selalu menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan 

adat tata kelakuan. Sebagai rangkaian aktivitas menusia-manusia dalam suatu 

masyarakat, sistem sosial itu bersifat konkret, terjadi di sekeliling kita sehari-

hari, bisa diobservasi, difoto, dan didokumentasi. 

Wujud ketiga dari kebudayaan disebut kebudayaan fisik, dan tak 

memerlukan banyak penjelasan. Karena berupa seluruh dari hasil total fisik 

dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat, maka 

sifatnya paling konkret, dan berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat 

diraba, dilihat, dan difoto. Ada benda-benda yang sangat besar seperti pabrik 

baja : ada benda-benda yang kompleks dan canggih, seperti komputer 

berkapasitas tinggi ; atau benda-benda yang besar dan bergerak, suatu kapal 

tangki minya ; ada bangunan hasil seni arsitek seperti suatu candi yang indah 

; atau ada pula benda-benda kecil seperti kain batik, atau yang lebih kecil lagi, 

yaitu kancing baju. 

Ketiga penjelasan atas wujud kebudayaan diatas adalah sebagai 

penjelasan atas hasil dari buah pikir manusia atau masyarakat. Kemudia hasil 

dari pikiran tersebut menciptakan benda-benda yang berbentuk fisik, bentuk 

fisik dari hasil kebudayaan tersebut menciptakan lingkungan buatan serta 

menciptakan pola pikir atau pola perbuatan manusia. 

Berkenaan dengan kebudayaan, mitos adalah salah satu proses 

kebudayaan. Jika kita telusuri sejarahnya, mitos mengikuti dan berkaitan erat 
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dengan ritual. Mitos adalah bagian ritual yang diucapkan, cerita yang 

diperagakan oler ritual. Dalam suatu masyarakat, ritual dilakukan oleh pemuka-

pemuka agama untuk menghindarkan bahaya atau mendatangkan keselamatan. 

Ritual adalah “acara” yang selalu dan setiap kali dipelukan, misalnya berkaitan 

dengan panen, kesuburan, inisiasi anak muda ke dalam kebudayaan masyarakat 

dan upacara kematian. Tetapi dalam pengertian yang lebih luas, mitos berarti 

cerita-cerita anonim mengenai asal mula alam semesta dan nasib serta tujuan 

hidup : penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh suatu masyarakat kepada 

anak-anak mereka mengenai dunia, tingkah laku manusia, citra alam, dan tujuan 

hidup manusia, lambang-lambang kebaikan dan kejahatan, hidup dan kematian, 

dosa dan penyucian, firdaus dan akhirat. Singkatnya, mitos ialah “sebuah cerita 

yang memberikan pedoman dan arah tertentu kepada sekelompok orang.
56

 

Dari penjelasan telah jelas bahwa kebudayaan adalah sebagai hasil 

dari semua karya, rasa dan cipta manusia atau masyarakat. Karya masyarakat 

yang menghasilkan kebudayaan yang berupa kebendaan atau kebudayaan 

jasmaniah (material culture) diperlakukan oleh manusia untuk menguasai 

alam sekitarnya, agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk 

pekerluan masyarakat.
57

 Budaya diartikan sebagai keseluruhan sistem 

berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan (belief) manusia yang dihasilkan 

masyarakat. Sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan itu adalah 

hasil dari interaksi manusia dengan sesamanya dan lingkungan alamnya. 

                                                           
56

 Ibid, 225. 
57

 Ibid., 



37 

 

Budaya yang ada di dalam masyaraat pada dasarnya merupakan 

kegiatan yang telah diciptakan oleh manusia, yang secara sadar maupun tidak, 

memiliki peranan sebagai kegiatan intregasi antar masyarakatnya yang 

memiliki tujuan yang sama.
58

 

D. Pendidikan Islam 

1. Pengertian Pendidikan 

Secara terminologi, pendidikan merupakan proses perbaikan, 

penguatan, dan penyempurnaan terhadap semua kemampuan dan potensi 

manusia. Pendidikan juga dapat diartikan sebagai suatu ikhtiar manusia untuk 

membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai dan kebudayaan yang ada 

dalam masyarakat.
59

 

Pendidikan sering diterjemahkan orang dengan paedagogi. Pada 

Yunani Kuno, seorang anak yang pergi dan pulang sekolah diantar seorang 

pelayan, pelayan tersebut biasa disebut paedagogos, penuntun anak. Disebut 

demikian karena di samping mengantar dan menjemput juga berfungsi 

sebagai pengasuh anak tersebut dalam rumah tangga tuannya, sedangkan 

gurunya, yang mengajar, pada Yunani Kuno disebut governor. Governor 

sebagai guru tidak mengajar secara klasikal seperti sekarang ini, melainkan 

secara individual.
60

 Dan dalam bahasa Romawi didapati istilah educate yang 

berarti membawa keluar (sesuatu yang adadi dalam).
61

 Dalam arti sederhana, 
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pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina 

kepribadianya sesuai dengan nilai-nilai didalam masyarakat dan 

kebudayaannya.
62

  

Secara definitif pendidikan diartikan oleh para tokoh 

pendidikan,sebagai berikut: 

a. John Dewey 

Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan 

fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama 

manusia. 

b. Ki Hajar Dewantara 

Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada 

anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat 

dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. 

c. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 

Pendidikan adalah usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan 

negara.
63

 

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa 

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat 
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dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajar dan atau latihan, 

yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat, untuk 

mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam 

berbagai lingkungan hidup secara tepat dimasa yang akan datang.
64

 

2. Pendidikan Islam 

Pendidikan Islam seperti pendidikan pada umumnya yang berusaha 

membentuk pribadi manusia, harus melalui proses yang panjang dengan 

hasil yang tidak bisa diketahui dengan cepat. Oleh karena itu dalam 

pendidikan pembentukan tersebut diperlukan suatu perhitungan yang 

matang dan hati-hati berdasarkan pandangan dan rumusan-rumusan yang 

jelas dan tepat. Sehubungan dengan hal tersebut pendidikan Islam harus 

memahami dan menyadari betul apa sebenarnya tujuan yang ingin dicapai 

dalam proses pendidikan. 

Sesungguhnya tepat pesan Nabi Muhammad, dalam sebuah hadits 

sahih riwayat Bukhari dan Muslim : “ Barang siapa yang menginginkan 

dunia haruslah dengan ilmu, dan barang siapa mnginginkan akhirat 

haruslah dengan ilmu, dan barang siapa menginnginnkan kedua-duanya 

haruslah dengan ilmu.” Ilmu, kita tahu, diperoleh melalui pendidikan.
65

 

Pendidikan Islam pada hakekatnya adalah proses perubahan menuju 

ke arah yang positif. Dalam konteks sejarah, pertumbuhan yang positif ini 
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adalah jalan Tuhan yang telah dilaksanakan sejak zaman Nabi Muhammad 

SAW.
66

 

Banyak pengertian tentang arti pendidikan Islam. Semakin 

banyaknya pengertian  maka perlu adanya kejelasan yang tepat dari 

maknanya. Istilah pendidikan Islam terdiri dari dua kata, yaitu Pendidikan 

dan Islam. Oleh sebab itu, para pakar memberi batasan-batasan terhadap 

apa yang disebut pendidikan Islam. Menurut Qordi Azizy, menyebutkan 

batasan tentang pendidikan Islam dalam dua hal, yaitu (1). Mendidik 

peserta didik untuk berperilaku sesuia dengan nilai-nilai atau akhlak Islam. 

(2). Mendidik peserta didik untuk mempelajari materi ajaran Islam. 

Menurut Hasan Langgulung, pendidikan Islam merupakan suatu 

proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan memindahkan 

pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi 

manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. 

Zakiyah Daradjat, memaknai pendidikan Islam sebagai proses untuk 

mengambangkan fitrah manusia, sesuai dengan ajarannya (pengaruh dari 

luar). Sementara Naquib at-Attas, menekankan pendidikan Islam sebagai 

proses untuk membentuk kepribadian muslim. Lalu Yusuf Qardlawi, 

memaknai pendidikan Islam sebagai pendidikan manusia seutuhnya, akal 

dan hatinya, ruhani dan jasmaninya, akhlak dan ketrampilannya.
67

   

Menurut Muhammad Hamid an-Nasir dan Kulah Abd al-Qadir 

Darwis, yang penulis kuti dalam bukunya Moh. Roqib. Mendefinisikan 
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pendidikan Islam sebagai proses pengarahan perkembangan manusia 

(ri’ayah) pada sisi jasmani, akal, bahasa, tingkah laku dan kehidupan 

sosial dan keagamaan yang diarahkan pada kebaikan menuju 

kesempurnaan.
68

 

Penjelasan di atas sejalan dengan tujuan pendidikan Islam yaitu 

menumbuhkembangkan potensi peserta didik dengan sebaik-baiknya, baik 

potensi fisik, psikis maupun rohani mereka sekaligus mengarahkan dan 

mengupayakan terbentuknya kepribadian yang dilengkapi dengan 

sejumlah kompetensi guna menunjang pencapaiana “sukses menjadi 

khalifah Allah di persada bumi”, sebagai salah satu bentuk tujuan hidup 

manusia menurut Islam. Karena pada hakikatnya tujuan akhir dan tertinggi 

pendidikan Islam ialah menjadikan manusia bertakwa
69

 yang 

beribadah/menghamba kepada Allah (ketundukan secara total kepada 

Allah) dalam arti yang seluas-luasnya.
70

 Ibadah itu sendiri tercermin pada 

hubungan baik yakni hubungan baik dengan Allah SWT, hubungan baik 

dengan manusia termasuk dirinya sendiri yang dilandasi nilai-nilai Islam, 

dan hubungan baik dengan alam semesta salain manusia yang dilandasi 

juga nilai-nilai Islam.
71
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Dari apa yang dinyatakan diatas maka pendidikan Islam pada 

hakikatnya menekankan tiga hal, yaitu : (1). Suatu upaya pendidikan 

dengan menggunakan metode-metode tertantu, khususnya metode latihan 

untuk mencapai kedisiplinan mental peserta didik, (2). Bahan yang 

diberikan kepada anak didik berupa bahan materiil, yakni berbagai jenis 

ilmu pengetahuan dan spiritual, yakni sikap hidup dan pandangan hidup 

yang dilandasi nilai etis Islam, (3). Tujuan pendidikan yang ingin dicapai 

adalah mengembangkan manusia yang rasional dan berbudi luhur, serta 

mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur dalam 

rengkuhan ridha Allah SWT.
72

 

Sehingga dengan pengertian yang mendasar dan terarah, pendidikan 

Islam seharusnya menjadi pendidikan utama bagi umat manusia. Tanpa 

adanya pendidikan Islam pasti kelangsungan hidup manusia akan 

kehilangan arah dan tujuan, sebab tanpa adanya batasan dan tuntunan 

dalam bekal hidup membuat semakin mengalami dekadensi moral. 

Apalagi kelangsungan hidup manusia harus harmonis antara hubungan 

kepada Allah SWT dan kepada umat manusia. Sehingga nyatalah bahwa 

apa yang menjadi risalah Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak atau 

moral umat manusia adalah tujuan yang mulia. 

Oleh sebab itu, maka selayaknya proses pendidikan Islam harus 

berjalan sinergi dan terencana antara Pemerintah dan tujuan pendidikan 

Nasional. Dengan begitu harapan dan tujuan pendidikan dapat dicapai. 
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E. Interkasi Sosial 

a. Pengertian Interaksi Sosial 

Istilah sosial (Social) pada ilmu-ilmu sosial mempunyai arti yang 

berbeda dengan misalnya istilah sosialisme atau istilah sosial pada 

Departemen sosial. Apabila istilah “social” pada ilmu sosial menunjuk 

pada obyeknya yaitu masyarakat, sosialisme adalah suatu ideologi yang 

berpokok pada prinsip pemilikan umum (atas alat-alat produksi dan jasa-

jasa dalam bidang ekonomi). Sedangkan istilah sosial pada Departemen 

sosial, menunjuk pada kegiatatan dilapangan sosial. Artinya kegiatan-

kegiatan yang ditujukan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang 

dihadapi oleh masyarakat dalam bidang kesejahteraan, seperti misalnya 

tuna netra, tuna susila, orang jompo, yatim piatu dan lain sebagainya, yang 

ruang lingkupnya adalah pekerjaan ataupun kesejahteraan sosial.
73

   

 Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial, oleh 

karena tanpa interaksi sosial, tak akan mungkin ada kehidupan bersama.
74

 

Interaksi adalah proses di mana orang-orang berkomunikasi saling 

mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan. Seperti kita ketahui, bahwa 

manusia dalam kehidupan sehari-hari tidaklah lepas dari hubungan satu 

dengan yang lain.  

Menurut Elly M. Setiadi dkk, Ada beberapa pengertian interaksi sosial 

yang ada di lingkungan masyarakat, diantaranya : 
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1. Menurut H. Booner dalam bukunya, Social Psychology, memberikan 

rumusan interaksi sosial, bahwa : “interaksi adalah hubungan antara 

dua individu atau lebih, dimana kelakuan individu yang satu 

mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang 

lain atau sebaliknya. 

2. Menurut Gillin dan Gillin (1954) yang menyatakan bahwa interaksi 

sosial adalah hubungan-hubungan antara orang-orang secara individu, 

antar kelompok orang, dan oreang perorangan dengan kelompok. 

3. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antar individu 

dengan individu, antara kelompok dengan kelompok, antara individu 

dengan kelompok.
75

 

Interkasi sosial antara kelompok-kelompok manusia terjadi antara 

kelompok tersebut sebagai kesatuan dan biasanya tidak menyangkut 

pribadi anggota-anggotanya. Sehingga berlangsungnya interaksi 

didasarkan pada pelbagai faktor-faktor diantaranya, faktor imitasi, sugesti, 

identifikasi dan simpati.
76

 

Sebagai manusia yang tidak bisa hidup sendiri yang membutuhkan 

interaksi sosial, maka Dibawah ini surat Al-Qur’an yang menjelaskan 

sikap toleransi, 
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Artinya : Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, 

sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi 

sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang 

ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, 

menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-

Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; 

Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana.(QS. At-Taubah:71).
77

 

 

Menurut keterangan di atas peneliti dapat menggaris bawahi bahwa, 

manusia diciptakan dalam berpasangan antara laki-laki dan perempuan. 

Diperintahkan untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan menuju 

amar ma’ruf nahi munkar, mengerjakan sholat atas dasar taat karena 

bukan sekedar kewajiban, serta menunaikan zakat sebagai bentuk 

penyucian jiwa, karena manusia sadar bahwa Allah senantiasa melihat dan 

mencatat atas semua hal yang kita kerjakan. 

b. Faktor-faktor interaksi sosial 

Faktor berlangsungnya suatu interaksi didasarkan pada berbagai 

faktor antara lain, faktor imitasi, sugesti, identifikasi dan simpati. Adapun 

faktor-faktor yang mendasari berlangsunganya interaksi sosial yaitu : 

1. Faktor Imitasi 
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Faktor imitasi mempunyai peranan sangat penting dalam proses 

interaksi sosial. Salah satu segi positifnya adalah bahwa imitasi dapat 

membawa seseorang untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku. 

2. Faktor Sugesti 

Yang dimaksud sugesti di sini ialah pengaruh psikis, baik yang 

datang dari dirinya sendiri maupun dari orang lain, yang pada umumnya 

diterima tanpa adanya daya kritik. 

3. Faktor Identifikasi 

 Identifikasi dalam psikologi berarti dorongan untuk menjadi 

identik (sama) dengan orang lain, baik secara lahiriah maupun batiniah. 

4. Faktor Simpati 

Simpati adalah perasaan tertariknya orang yang satu dengan orang 

yang lain. Simpati timbul tidak atas dasar logis rasional, melainkan 

berdasarkan penilaian perasaan seperti juga pada proses terjadinya 

identifikasi.
78

 

  Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang 

dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, 

antar kelompok-kelompok manusia, maupun antar orang perorangan 

dengan kelompok manusia. Sehingga satu-kesatuan dan interaksi sehari-

hari dapat diaplikasikan nyata dalam arti mampu memenuhi kebutuhan 

sehari-hari. 

c. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial 
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Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak 

memenuhi dua syarat, yaitu : 

a. Adanya kontrak sosial (Social-Contact) 

b. Adanya komunikasi. 

Kata kontak berasal dari bahasa Latin Con dan Cum (yang artinya 

bersama-sama) dan tango (yang artinya menyentuh), jadi artinya secara 

harfiah adalah bersama-sama menyentuh. Secara fisik, kontak baru 

terjadi apabila terjadi hubungan badaniah, sebagai gejala sosial itu tidak 

perlu berarti suatu badaniah, oleh karena orang dapat mengadakan 

hubungan dengan fisik lain tanpa menyentuhnya, seperti misalnya, 

dengan cara berbicara dengan pihak lain tersebut.
79

 

d. Bentuk-bentuk Interaksi Sosial 

Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa kerja sama 

(cooperation), persaingan (competition), dan pertentangan (conflict). 

Suatu keadaan dapat dianggap sebagai bentuk keempat dari interaksi 

sosial, keempat bentuk pokok dari interaksi sosial terbentuk tidak perlu 

merupakan kontinuitas dalam arti bahwa interaksi itu dimulai dengan 

adanya kerjasama yang kemudian menjadi persaingan serta memuncak 

menjadi pertikaian untuk akhirnya sampai pada akomodasi. 

Gillin and Gillin pernah mengadakan pertolongan yang lebih luas 

lagi.  Menurut mereka ada dua macam proses sosial yang timbul sebagai 

akibat adanya interaksi sosial, yaitu : 
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a. Proses Asosiatif, terbagi dalam tiga bentuk khusus yaitu akomodasi, 

asimilasi dan akulturasi. 

b. Proses Disosiatif, mencakup persaingan yang meliputi 

“contravention” dan pertentangan pertikaian.
80

 

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial 

dapat berupa kerjasama, persaingan dan pertentangan. Awal dalam 

berhubungan sosial terdapat adanya keinginan dan kebutuhan yang sama 

kemudian membuat bentuk interaksi yang disebut kerjasama. Mula-mula 

setelah kerjasama terjalin dengan baik dan berlangsung, kemudian muncul 

kecemburuan atau timbul rasa dengki yang mengakibatkan persaingan 

antara pelaku interaksi tadi. Karena sama-sama ingin menang dan tidak ada 

kesepakatan maka timbullah pertikaian atau permusuhan. 

F. Telaah Pustaka 

Untuk menghindari adanya plagiasi penulis berusaha menyajikan 

beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini 

diantaranya: Penelitian terdahulu yang mengenai tradisi Jawa adalah seperti 

yang dimiliki oleh Nadhirotul Muntamah (243002063) yang menyelesaikan 

skripsinya pada tahun 2004 dengan judul “ Aplikasi Nilai Keagamaan 

Dalam Tradisi Masyarakat Muslim Di Desa Joresan Kecamatan Mlarak 

Kabupaten Ponorogo”. 

Pada penelitian ini, rumusan masalah yang diangkat adalah Pertama. 

Bagaimana eksistensi nilai keagamaan masyarakat di Desa Joresan 
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Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, Kedua, Bagaimana tradisi 

masyarakat muslim di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, 

dan Ketiga Bagaimana Aplikasi nilai keagamaan dalam masyarakat muslim di 

Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. 

Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa penerapan nilai 

keagamaan dalam tradisi masyarakat muslim di Desa Joresan Kecamatan 

Mlarak Kabupaten Ponorogo sangat berpengaruh pada perubahan tradisi 

masyarakat yang masih mengikuti tradisi dahulu (nenek moyang) hanya saja 

sekarang tradisi tersebut telah disempurnakan dengan ajaran Islam contoh 

selamatan untuk kesuburan tanah pada zaman dahulu tumpengnya dibuang 

kesawah kalau sekarang ada doanya menurut Islam dan tidak dibuang 

melainkan dikenduri bersama-sama. Walaupun tradisi nenek moyang masih 

berlaku akan tetapi penerapan nilai agama Islam sudah masuk kedalam tradisi 

masyarakat. 

Sehingga penelitian di atas lebih menekankan kepada tradisi yang 

berbingkai Islam menjadi sebuah kebudayaan masyarakat dalam melestarikan 

nilai-nilai akidah dan moral dari warisan leluhur. 

Sedangkan Miftakhul Jannah, (D71209145) yang menyelesaikan 

skripsinya pada tahun 2013 dengan judul “Nilai-nilai Pendidikan Islam 

Dalam Perkataan Mitos Jawa” ( Studi Lapangan di Dusun Pengalangan, 

Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik ). Skripsi IAIN Sunan Ampel 

Surabaya. 
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Pada penelitian ini, rumusan masalah yang diangkat adalah Pertama 

Bagaimana perkataan mitos budaya Jawa di Dusun Pengalangan, Kecamatan, 

Menganti, Kabupaten Gresik, Kedua, Bagaimana nilai-nilai pendidikan Islam 

dalam perkataan mitos budaya Jawa di Dusun Pengalangan, Kecamatan 

Menganti, Kabupaten Gresik. 

Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa Penerapan pelaksanaan 

perkataan mitos budaya Jawa didusun Pengalangan ini tanpa disadari 

terealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Perkataan mitos budaya Jawa di 

dusun ini tetap lestari serta tetap berpedoman pada Islam. Nilai-nilai 

pendidikan Islam dalam perkataan mitos budaya Jawa di dusun Pengalangan, 

Desa Pengalangan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik diantaranya 

sebagai berikut : Nilai Insani, Perkataan mitos budaya Jawa ini akan terus 

berkembang ke arah yang lebih maju dan lebih tinggi. Nilai ini bersumber 

dari ra’yu, adat istiadat dan kenyataan alam. Maka dari itu diperlukan nilai 

insani agar tetap bisa melestarikannya. Nilai Akhlak, Nilai akhlak yang 

terpenting dalam perkataan mitos budaya Jawa ini adalah agar masyarakat 

terhindar dari perbuatan Dzhalim, sehingga bisa tau cara menempatkan diri 

yang baik dan benar. Nilai Ibadah, Nilai ibadah yang tampak dalam perkataan 

mitos budaya Jawa ini adalah agar manusia atau masyarakat bisa 

memanfaatkan waktu ibadah dengan sebaik-baiknya. Dalam arti bisa 

beribadah tepat waktu. Nilai Syari’ah, Nilai Syari’ah dalam perkataan mitos 

budaya Jawa ini adalah lebih kepada cara mendidik anak perempuan dan laki-
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laki, agar tidak berani kepada orang tua, santun serta mengerti cara 

menempatkan diri dengan baik. 

Sehingga penelitian diatas lebih menunjukkan kandungan nilai-nilai 

Islami yaitu Nilai Insani, Nilai Akhlak, Nilai Ibadah dan Nilai Syari’ah, yang 

terdapat di dalam perkataan mitos-mitos budaya Jawa.  

Dari beberapa penelitian terdahulu yang penulis paparkan tersebut 

sudah berusaha mengungkap berbagai sisi lain dari tradisi dan mitos. Hanya 

saja belum adanya penelitian, kajian, atau studi yang secara utuh meneliti 

terkait mitos Golan Mirah dalam kehidupan masyarakat Ponorogo, dan 

relevansinya dengan tujuan pendidikan Islam, membuat penelitian ini sangat 

penting dilakukan. Penelitian ini sedikit banyak akan memberikan gambaran 

umum tentang mitos Golan Mirah, di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten 

Ponorogo. 


