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ABSTRAK 

Nama :  Supardi 

NIM :  30100115010  

Judul Skripsi : Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kapunang di Desa 

Botteng Utara  Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju 

Penelitian ini berjudul Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kapunang di Desa 

Botteng Utara Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, mengemukakan tiga 

rumusan masalah: 1). Bagaimana latar belakang kepercayaan terhadap kapunang. 2). 

Bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap kapunang di desa Botteng Utara 

kabupaten Mamuju. 3).bagaimana pengaruh kapunang terhadap kehidupan 

masyarakat Desa Botteng Utara. 

Jenis Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan menggunakan pendekatan 

historis, teologis dan pendekatan filosofis. Sumber data yang digunakan adalah 

sumber primer yaitu informasi yang bersumber dari pengamatan langsung kelokasi 

penelitian yaitu, dengan wawancara pada masyarakat yang memahami tentang 

kepercayaan kapunang. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari 

dokumentasi atau kepustakaan untuk melengkapi data-data primer. 

  Adapun hasil penelitian ini adalah: 1). Faktor yang melatarbelakangi 

munculnya kepercayaan terhadap kapunang yaitu, berawal dari kebiasaan orang-

orang yang mencicipi makanan atau minuman sebagai bentuk penghargaan terhadap 

orang yang menjemuhnya. Dan seiring berjalannya waktu kebiasaan tersebut berubah 

menjadi suatu kepercayaan dalam masyarakat Botteng yang turun temurun secara 

terus menerus sampai saat ini. 2). Kapunang merupakan kepercayaan yang 

menganggap akan adanya musibah yang menimpa seseorang sebab, tidak sempat 

mencicipi makanan atau minuman yang diinginkannya. 3). Terdapat dua pengaruh 

kepercayaan terhadap kapunang yaitu: pertama, pengaruh terhadap aktivitas masrakat 

dan yang kedua, berpengaruh terhadap akidah Islam masyarakat Botteng Utara. 

Implikasi ini diharapkan masyarakat Botteng Utara agar terhindar dari hal-hal 

yang mengarah kepada kemusrikan. Memperbaiki kayakinan agar tidak ada 

pemahaman bahwa musibah yang terjadi pada seseorang disebkan oleh kapunang. 

Sehingga tradisi yang terdapat di Desa Botteng Utara tidak bertentangan dengan 

agama Islam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tradisi merupakan sarana untuk mengaitkan masa kini dengan masa depan, 

berorientasi kepada masa lalu dan waktu yang dapat berulang. Tradisi adalah 

rutinitas. Namun dia adalah rutinitas yang penuh makna secara intristik, ketimbang 

hanya sekedar perilaku kosong yang hanya berorientasi kepada kebiasaan semata. 

Makna aktivitas rutin berada di dalam penghormatan atau pemujaan yang melekat 

dalam tradisi dan dalam kaitan tradisi dan ritual.
1
 

Tradisi masyarakat yang di turunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya 

melalui sosialisasi menguatkan hubungaan kekerabatan, komunitas masyarakat lokal, 

dan kosmologi religius sebagai lingkungan bagi pertumbuhan kepercayaan dalam 

masyarakat.
2
Tradisi masyarakat banyak tumbuh dan berkembang sesuai 

denganlingkungan sosialnya. 

Di Mamuju memiliki berbagai macam tradisi maupun kepercayaan yang 

masih berkembang dalam masyarakat sampai saat ini. Mamuju adalah ibukota 

Provinsi Sulawesi Barat. Daerah ini memiliki beragam etnis maupun budaya dan 

bukan hanya dari sulawesi tapi luar sulawesi juga banyak. Kota ini meliputi sebelas 

kecamatan, berada di tepi barat Pulau Sulawesi. Bagian utara terdapat teluk Mamuju

                                                             
1
Damsar, Pengantar Sosiologi Ekonomi, (Cet.II, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2011), h. 193. 
2
Damsar, Pengantar Sosiologi Ekonomi, h. 195. 



2 
 

 
 

dan di selatan ada teluk Lebani. Topografi wilayah berupa pesisir hingga 

pegunungan.  

Selain tradisi yang ada Desa Botteng Utara, kepercayaan animisme maupun 

dinamisme masih sering dijumpai. Animisme merupakan kepercayaan yang 

beranggapan bahwa tiap-tiap benda, baik batu maupun pohon-pohon tertentu 

mempunyai roh. Roh-roh, ini dianggap senantiasa mengganggu keturunan manusia 

disekelilingnya dan bila tidak mengadakan sesajian atau persembahan, maka akan ada 

akibatnya.Masyarakat pada waktu itu percaya bahwa tiap-tiap tempat dianggap  

keramat yang di dalamnya bersemayan roh, terutama pada pohon besar, batu-batu 

besar yang ada di kali dan sebagainya. Apabila seseorang merasa dirinya mendapat 

gangguan dari roh-roh ini, seperti mendapat malapetaka atau sakit, maka ia 

berkewajiban mengadakan persembahan atau ritual. Tujuan persembahan ini 

dimaksudkan agar roh-roh tadi tidak mengganggu lagi anggota masyarakat 

Adapun kepercayaan dinamisme yang beranggapan bahwa tiap-tiap benda 

baik tumbuh-tumbuhan, maupun binatang mempunyai kekuatan gaib.Untuk 

mendapatkan kekuatan tambahan dalam menghadapi roh-roh jahat, maka manusia 

menambahkan kekuatan dengan jalan menggunakan kekuatan-kekuatan yang ada 

pada setiap benda tadi.Usaha ini merupakan manipestasi timbulnya jimat-jimat, dan 

perkembangannya sampai sekarang masih dapat kita lihat terutama biasa 
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dipakaianak-anak yang diikatkan pada perut anak-anak sebagai unsur kekuatan untuk 

menolak roh-roh jahat.
3
 

Berbagai bentuk tradisi kepercayaan telah menjadi kajian para sosiolog dan 

antropolog sehingga mengundang interpretasi pemikiran bahwa setiap kelompok 

masyarakat memiliki tradisi kepercayaan tersendiri dimana tradisi tersebut diyakini 

kebenarannya secara turun temurun dari generasi ke generasi.Tak dapat disangkal 

bahwa masih mempertahankan tadisi tersebut hingga dewasa ini disebut 

sebagaimasyarakat tradisional karena bentuk kepercayaan mereka masih bersifat 

Animisme dan dinamisme. 

Kepercayaan animisme dan dinamisme, kendati dianggap sebagai awal dari 

kepercayaan umat manusia, sampai sekarang kepercayaan itu masih terdapat 

diberbagai lapisan masyarakat. Walaupun kepercayaan itu tidak seperti masyarakat 

primitif, fenomenanya dan praktiknya masih mirip, seperti meminta pertolongan 

kepada dukun dan memakai jimat tertentu agar terhindar dari berbagai bencana.
4
 

Masyarakat Botteng masih banyak mengikuti kepercayaan tradisional warisan 

dari nenek moyang mereka yang berupa kepercayaan seperti roh-roh leluhur. Tradisi 

ataupun kebiasaan-kebiasaan yang masih berlangsung terus menerus yang mereka 

dinilai sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dan terus dilestarikan. 

                                                             
3
Wahyuddin, Sejarah dan Kebudayaan di Sulawesi Selatan, (Cet. I, Makassar: Alauddin 

University Press, 2014), h. 37-38. 
 

4
Amsal Bahtiar, Filsafat Agama; Wisata Pemikiran dan Kepercayaan Manusia,(Cet. V, 

Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 55. 
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Salah satu kepercayaan yang masih berkembang dalam masyarakat Botteng 

Utara yaitu kepercayaan terhadap kapunang. Kapunang merupakan kepercayaan akan 

adanya musibah yang menimpa seseorang sebab, meninggalkan makanan atau 

minuman yang belum dicicpinya. Kapunang merupakan suatu konsep kepercayaan 

yang tumbuh dalam masyarakat dan berkembang dalam kesadaran masyarakatyang 

menganggap bahwa seseorang harus mencicipi makanan agar terhindar dari musibah. 

Kapunang dianggap sebagai sesuatu musibah yang disebabkan oleh makanan 

yang belum dicicipi, kepercayaanini membuat khawatir terhadap orang yangakan 

bepergian namun belum sempat mencicipi makanan. Kepercayaan tersebut begitu 

mengakar, sehingga mereka menganggap musibah yang terjadi pada dirinya 

ditentukan oleh sebuah makanan atau minuman yang belum dicipi. Sedangkan 

menurut dalam al-Qur‟an  yang dijelaskan, QS. al-Hadid/ 57: 22. 

ِم أَن  ه لَجأ ٖت مِّ ِض َوََل فِٓي أَوفُِسُكمأ إَِلا فِي ِكتََٰ َرأ ِصيجَٖخ فِي ٱۡلأ َرأَهَبٓۚٓ إِنا َمبٓ أََصبَة ِمه مُّ واجأ

ِ يَِسير   نَِك َعهَى ٱَّللا
 ٢٢  َذَٰ

 Terjemahnya:  

“Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu 
sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami 
menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi 
Allah.”

5
 

Ayat ini menjelaskan bahwa” Tiada suatu bencana pun yang menimpa kamu 

atau siapapun di bumi, seperti kekeringan, longsor, gempa, barjir, dan tidak pula pada 

diri kamu sendiri, seperti penyakit, kemiskinan, kematian, dan lain-lain, melainkan 

                                                             
5
Kementerian Agama RI; Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Adhi Aksara Abadi 

Indonesia, 2011), h.487. 
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telah tercatat dalam kitab, yakni Lauh Mahfuzh dan atau ilmu Allah yang meliputi 

segala sesuatu, sebelum kami menciptakannya, sebelum terjadi musibah itu, 

sesungguhnya yang demikian yang demikian itu, yakni pengetahuan dan pencatatan 

itu bagi Allah adalah sangat mudah karena ilmu-Nya mencakup segala sesuatu dan 

kuasa-Nya tidak terhalangi oleh apapun”.
6
 

Demikian pula dalam QS. al-Hajj/22 :70 

                          

      

 : Terjemahnya 

”Apakah kamu tidak mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa 
saja yang ada di langit dan di bumi?; bahwasanya yang demikian itu terdapat 
dalam sebuah kitab (Lauh Mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu Amat 
mudah bagi Allah.”

7
 

Kepercayaan terhadap kapunang merupakan kepercayaan yang tidak lepas 

dari mencicipi sebuah makanan, hal tersebut akan sering kita jumpai dalam 

masyarakat Botteng Utara. Penganut kepercayaan ini bukan hanya orang yang 

pemahaman agamanya masih minim akan tetapi, banyak dari kalangan orang yang 

dari segi pendidikan agamanya mumpuni namun mereka masih tetap melaksanakan 

kepercayaan tersebut. Sedangkan dalam al-Qur‟an, QS. al-A‟raf/07: 179. 

وَب نَِجهَىاَم كَ  يُه  َلا َونَمَدأ َذَرأأ مَهُىَن ثِهَب َونَهُمأ أَعأ وِسِۖ نَهُمأ لُهُىة  َلا يَفأ ِ ِجهِّ َوٱۡلأ
َه ٱنأ ثِيٗرا مِّ

ئَِك هُمُ 
ٓ ِم ثَمأ هُمأ أََضمُّۚٓ أُْونََٰ َعَٰ َوأ ئَِك َكٱۡلأ

ٓ َمُعىَن ثِهَبٓۚٓ أُْونََٰ ِصُروَن ثِهَب َونَهُمأ َءاَذان  َلا يَسأ فِهُىَن   يُجأ َغَٰ ٱنأ

٩٧١ 

                                                             
6
M. Quraish Shihab,Volume 8 Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, 

(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 445-446.  
7
Kementerian Agama RI; Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 307. 
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Terjemahnya: 

“ Dan Sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan 
dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya 
untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak 
dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka 
mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-
ayat Allah). mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat 
lagi. mereka Itulah orang-orang yang lalai.” 

 

Ayat ini menjadi penjelasan mengapa seseorang tidak mendapat petunjuk dan  

mengapa pula yang lain disesatkan Allah. Ayat ini juga berfungsi sebagai ancaman 

kepada mereka yang mengabaikan tuntunan pengetahuannya. Ia menjelaskan bahwa 

mereka yang kami kisahkan keadaannya itu, yang mengeluti dirinya sehingga kami 

sesatkan, adalah bagian dari yang kami jadikan untuk isi neraka dan demikeagungan 

dan kemuliaan kami sungguh kami telah ciptakan untuk isi neraka jahanam 

banyaksekali dari jenis jin dan jenis manusia karena kesesatan mereka; mereka 

mempunyai hati, tetapi tidak mereka gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah dan 

mereka mempunyai mata (tetapi) tidak mereka gunakan untuk melihat tanda-tanda 

kekuasaan Allah, dan mereka menpunyai telinga (tetapi) tidak mereka gunakan untuk 

mendengar petnjuk-petunjuk Allah. Mereka itu seperti binatang ternak yang tidak 

dapat  memanfaatkan petunjuk, bahkan mereka lebih sesat lagi daripada binatang. 

Mereka itulah orang-orang yang benar-benar amat lalai.
8
 

                                                             
8
M. Quraish Shihab,Volume 4Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, 

(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.378-379. 
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Berdasarkan diuraikan yang ada di atas, sehingga membuat rasa ingin tahu 

penulis untuk lebih jauh dan mendalam mengkaji tentang kepercayaan masyarakat 

Botteng Utara terhadap  kapunang. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus Penelitian 

Untuk menghindari agar tidak terjadi salah pengertian dalam memahami 

pembahasan judul penelitian ini, memerlukan adanya penjelasan pengertian dan 

beberapa istilah yang diigunakan dalam judul ini. Maka penulis akan memberikan 

batasan pokus penelitian dan deskripsi fokus dalam pembahasan ini. 

1. Fokus Penelitian 

 Skripsi ini berjudul “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kapunang di Desa 

Botteng Utara Kabupaten Mamuju”.Secara mekanis, judul ini mengandung banyak 

makna deskripsi pembahasan yaitu membahas secara umum, seperti yang tertata 

dalam judul ini, dan semua yang berhungan dengan judul ini. 

2. Deskripsi Fokus Penelitian 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka untuk menghindari meluasnnya 

pembahasan ini, maka peneliti akan mendeskripsikan fokus penelitian ini: 

1  Masyarakat Botteng Utara Botteng utara adalah sebuah desa yang berada di 

kabupaten Mamuju yang penduduknya masih 

belum terlalu banyak dihuni oleh suku lain. 

Dalam masyarakat tersebut terdapat beragam 

tradisi maupun kepercayaan. 
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2 Kepercayaan terhadap 

kapunang 

Kapunang merupakan salah satu kepercayaan 

yang masih berkembang dalam masyarakat 

Botteng Utara yang dianggap dapat 

mendatangkan musibah terhadap orang yang 

tidak mencicipi makanan yang diinginkan. 

3 Asal usul kapunang Berawal dari kebiasaan yang dilakukan secara 

turun temurun, sehingga berubah menjadi 

kepercayaan dalam masyarakat Botteng Utara. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana latar belakang munculnya kepercayaan kapunang 

2. Bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap Kapunang di Desa Botteng 

Utara Kab. Mamuju? 

3. Bagaimana pengaruh kapunang terhadap kehidupan masyarakat Desa Botteng 

Utara? 

D. Kajian Pustaka 

 Secara umum, kajian pustaka atau penelitian terdahulu merupakan momentum 

bagi calon peneliti untuk mendemonstrasikan hasil bacaannya yang ekstensif terhadap 

literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Hal ini 

dimaksudkan agar calon peneliti mampu mengidentifikasi kemungkinan signifinsi 

dan kontribusi akademik dari penelitiannya pada konteks waktu dan tempat tertentu.
9
 

                                                             
 9Muljono Damopoli, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, (Cet I, Makassar: Alauddin 

Press, 2013), h. 13. 
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 Kajian pustaka ini bertujuan untuk mamastikan bahwa permasalahan yang 

akan diteliti dan dibahas belum ada yang meneliti dan ataupun ada namun berbeda 

dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti selanjutnya. Adapun beberapa hasil 

penelitian yang berhubungan dengan masalah ini yaitu: 

Disertasi Zaenal Abidin, Pemali Dalam Budaya Masyarakat Bugis dan 

makassar di Sulawesi Selatan Perspektif Hukum Islam. Pemali dimaknai sebagai 

pantangan dan atau larangan (berdasarkan adat dan kebiasaan). Keterkaitan judul saya 

dengan disertasi ini yaitu pembahasannya terhadap pemali. Pemali merupakan 

larangan-larangan dalam budaya Bugis-Makassar. Segala bentuk larangan dan 

pantangan terhadap hal-hal yang tabuitu diperingatkan untuk dihindari melalui pesan-

pesan (pappaseng). Apabila seseorangatau masyarakat melanggar segala hal-hal yang 

dianggap tabu itu, maka mereka akan mendapat teguran disertai ucapan tajangi 

pa’diboko anna /tajengngi pa’dimunrinna (tunggu akibatnya). Jika seseorang telah 

ditimpa sesuatu yang buruk, maka masyarakat mencemohnya dengan ucapan natabai 

pappasang/nakennaipappaseng artinya sudah ditimpa salah satu isi pesan.
10

 Adapun 

perbedaannya disertasi ini mengungkap berbagai macam bentuk pemali dengan 

menggunakan pendekatan historis, antropologi agama, dan hukum islam. Sehingga 

kesimpulan yang didapatkan akan berbeda. 

                                                             
10

Zaenal Abidin, Pemali Dalam Budaya Masyarakat Bugis Dan Makassar Di Sulawesi Selatan 

Perspektif Hukum Islam, Disertasi, (Makassar : UIN  Alauddin Makassar, 2019), h. 31. 
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Skripsi Edi Supriadin, Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pamakkang Boe di 

Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.
11

Adapun 

keterkaitan Skripsi ini dengan penelitian saya yaitu, kepercayaan masyarakat terhadap 

objek tersebut (pamakkang boe) namun, berbeda dalam objek pelaksanaannya 

kepercayaan tersebut melakukan ritual atau upacara nisambei (diganti dengan padi 

yang sudah panen).  

Skripsi Ardiyanto, Tradisi Akkattere di Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang 

Kecamatan Bulukumba. Akkattere merupakan tradisi masyarakat Tanah Towa yang 

diyakini jika orang telah melakukan Akkattere,kemudian berhaji di Mekah, maka dia 

akan mendapatkan musibah setelah melaksanakannya.
12

 Keterkaitan pembahasan 

dalam skripsi ini dengan kepercayaan masyarakat Desa Botteng Utara terhadap 

kapunangadalah pada aspek musibah yang dapat menimpa oknum pelaku. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dibagi menjadi dua bentuk, yaitu umum dan khusus. 

Secaraumum peneltian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan telogi Islam dan 

secara filosofi terhadapkepercayaan kapunang dalam masyarakat Botteng Utara 

Kabupaten Mamuju. Adapun tujuan Khususnya yaitu: 

                                                             
11

Edi Supriadin, Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pamakkang Boe di Kelurahan Romang 

Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, Skripsi, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017), 

h. 4. 
12

Ardiyanto, Tradisi Akkattere di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten 

Bulukumba, Skripsi, (Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2017), h. 68. 
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a. Untuk mengetahui latar belakang munculnya kepercayaan terhadap kapunang. 

b. Untuk mengetahui kepercayaan masyarakat Botteng Utara terhadap 

kapunang. 

c. Menjeleskan pengaruh kepercayaan terhadap kapunang dalam kehidupan 

masyarakat Desa Botteng Utara. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian pada umumnya dibagi menjadi dua kategori, 

yaitu teoritis akademis dan praktis fragmatis
13

sebagai berikut: 

a. KegunaanTeoritis 

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat: 

1. Berguna untuk memberikan kontribusi ilmiah dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan (constribution of knowledge) terutama ilmu keislaman. 

2. Memberi manfaat pemahaman yang komprehensip. Sehingga penelitian ini 

kedepannya dapat menjadi salah satu sumber referensi dalam mengkaji suatu 

kepercayaan yang berhubungan dengan penelitian ini, dan lebih komprehensif 

untuk kepentingan karya ilmiah lainnya. 

b. Kegunaan Praktis 

 Adapun kegunaan secara praktis yaitu: 

                                                             
13

Amin Amrullah, Panduan Penyusunan Proposal, Skripsi, Tesis dan Disertasi, (Yogyakarta: 

Smart Pustaka, 2014), h.19. 
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1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk para akademis, sehingga 

bisa menambah informasi serta cakrawala intelektual terutama di jurusan 

Akidahdan Filsafat Islam. 

2. Sebagai bentuk sumbangan karya ilmiah pada kajian akademis, khususnya 

kepercayaan masyarakat terhadap kapunang di Desa Botteng Utara.. 



 

12 
 

BAB II 

 TINJAUAN TEORITIS 

A. Kepercayaan 

1. Animisme dan Dinamisme 

Kepercayaan merupakan suatu paham dogmatis yang terjalin dengan adat 

istiadat yang hidup dari berbagai macam suku bangsa, terutama pada suku bangsa 

yang masih terbelakang. Pokok kepercayaannya merupakan adat/kebiasaan hidup 

yang mereka peroleh dari warisan nenek moyangnya. Kepercayaan tersebut 

umumnya bersifat animisme dan dinamisme. 

Kepercayaan animisme menyembah kepada roh-roh nenek moyang yang 

mereka anggap masih bersemayang di batu besar, pohon yang rindang daunnya dan 

tempat-tempat yang dianggap keramat. Kepercayaan dinamisme menyembah kepada 

kekuatan alam atau benda-benda seperti matahari, bulan, gunung, batu, dan keris. 

Berbicara tentang kepercayaan animisme pada masyarakat pra-islam ketika itu, suatu 

kenyataan adanya pemujaan pohon yang dikeramatkan, gunung yang dianggap sakti, 

begitu juga sungai, bulan dan bintang-bintang tertentu. Kepercayaan kepada kekuatan 

benda-benda tersebut dapat dijadikan seagai penangkal datangnya bahaya atau 

berfungsi sebagai alat untuk memperoleh kekuatan.
14

 

 Untuk mengungkapkan kepercayaan tentang makna hidup, manusia memakai 

lambang atau tanda-tanda. Terdapat dua macam tanda penting, pertama: mitos 

                                                             
14

Wahyuni, Agama dan Pembentukan Struktur Sosial, (Jakarta: Prenada Media Group, 

2018),h. 83-84. 
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asalatau ceritera yang menafsirkan makna hidup berdasarkan asal kejadian masa lalu. 

Misalnya, mitos asal suatu suku bangsa atau mitos: asal, padi dan lain-lain. Kedua: 

ritus-upacara adalah suatu kelakuan simbolis yang berfungsi untuk memulihkan 

harmoni tatanam alam dan menempatkan manusia dan perbuuatannya, dalam 

keserasian tatanam tersebut. Berlandaskan pemahaman demikian, maka ungkapan 

tradisional selalu mempergunakan kata-kata, do‟a, dan gerak-gerik tangan atau badan 

tertentu. Bak mitos maupun upacara/ritus diharapkan dapat menghindarkan manusia 

dari mala petaka dan memberikan keselamatan atau kesejahteraan. Inilah dasar-dasar 

filosofinya.
15

 

 Manusia pada dasarnya memerlukan suatu bentuk kepercayaan kepada 

kekuatan gaib. Kepercayaan itu akan melahirkan tata nilai guna menopang budaya 

dalam hidupnya. Nilai-nilai itu kemudian melembaga dalam tradisi-tradisi yang 

diwariskan turun-temurun dan meningkatkan anggota masyarakat yang 

mendukungnya. Karena itu, tradisi sangat sulit berubahnya dan kalau berubah sangat 

lambat.
16

 

Awal pemahaman dan kepercayaan bagi manusia adalah pengenalan terhadap 

istilah sakral, simbol kepercayaan, wujud yang gaib (supranatural). Sesuatu yang 

sakral lebih mudah  dikenal daripada didefinisikan. Ia berkaitan dengan hal-hal yang 

penuh misteri, baik yang sangat mengagumkan maupun yang sangat menakutkan. 

                                                             
15

Goenawan Monoharto dkk, Seni Tradisional Sulawesi Selatan, (Cet. III, Makassar: Lamacca 

Press, 2005), h. 15-16. 
16

Amsal Bahtiar, Filsafat Agama, Wisata Pemikiran dan Kepercayaan Manusia, (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2017), h.55. 
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Pemahaman masyarakat terhadap yang suci atau yang sakral serta dasar 

pemahaman mereka terlihat ada perbedaan. Meskipun demikian, hampir tidak ada 

benda yang ada di langit maupun di bumi luput dari yang sakral (suci) menurut 

pemahaman sekelompok orang.
17

 

Begitu pula halnya makhluk-makhluk sakral yang berwujud gaib (tidak dapat 

dilihat), sehingga keberadaanya tidak dapat dibuktikan secara eksperimental; oleh 

karena itu, semua yang sakral tersebut bagi orang- orang yang belum tahu wujud 

tersebut dianggap tidak ada. Akan tetapi bagi penganutnya, perasaan kagum dan takut 

terhadap objek sakral tetap bergelora dan lestari, karena perasaan tersebut dianggap 

nyata dan tetap menggoda pikiran (khayalan). Meskipun bersifat khayal (imajiner 

ternyata bagi penganutnya dirasakan dapat menimbulkan akibat-akibat yang nyata 

secara empirik. 

Kepercayaan tersebut, terpelihara dan langgeng karena adanya aturan yang 

bersifat larangan (tabu), sehingga benda-benda yang dianggap sakral tidak boleh 

disentuh atau didekati apalagi dimakan kecuali pada saat-saat tertentu atau hanya 

pada orang-orang yan memang mendapat otoritas. Betapa kepercayaan pada yang 

sakral itu, diucapkan saja tidak sembarang yang mengucapkannya. Jika terpaksa, 

maka harus diucapkan dengan suara dan bahasa tidak biasa.
18

 

Kepercayaan animisme dan dinamisme kendati ditujukan kepada masyarakat 

primitif, namun kepercayaan yang demikian masih ada di kalangan masyarakat yang 

                                                             
17

M. Hajir Nonci, Psikologi Agama, (Makassar: Gunadarma Ilmu, 2016), h. 77. 
18

M. Hajir Nonci, Psikologi Agama, 79-80. 
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hidup dalam era globalisasi dan teknologi maju. Masyarakat kita masih banyak 

percaya kepada dukun agar mudah mendapatkan apa yang diinginkan, padahal 

pendidikannya cukup tinggi. Dukun masih dianggap sebagai sosok yang masih 

memiliki „mana’ dan masih bisa mengendalikan kekuatan gaib yang berkeliaran di 

sekeliling manusia. Karena itu, fungsinya adalah untuk menjinakkan yang jahat dan 

memanfaatkan yang baik. Hanya saja istilah dukun saat sekarang mengalami 

pelunakan kata (eufemish), yaitu paranormal. Paranormal dianggap lebih tinggi 

derajatnya dan berkonotasi “positif” yang terjadi dengan memakai teori „sebab 

akibat‟. 

Permadi S.H., salah satu tokoh paranormal di Indonesia mengemukakan 

bahwa konjungsi planet Jupiter dan Saturnus akan menimbulkan berbagai peristiwa 

besar di bumi. Peristiwa itu bisa berbentuk guncangan politik dan bisa keresahan 

sosial dan ekonomi. Keresahan sosial pun akhirnya bisa berbentuk bencana alam. 

Contohnya, hak cipta bicara masyarakat disumbat, masyarakat sering ditekan, dan 

diintimidasi serta digusur. Akibatnya, masyarakat marah, tetapi marah tersebut tidak 

bisa keluar karna takut. Oleh karena itu, kemarahan keluar lewat pori kulit mereka. 

Kemarahan yang keluar dari pori-pori tadi akhirnya memanaskan udara. Maka tidak 

aneh kemudian kebakaran mudah terjadi dan gunung mudah meletus.
19

 

Animisme dan dinamisme terjadi seiring dengan proses kehidupan manusia, 

bahkan sampai datangnya agama samawi kepercayaan ini masih dipegang teguh yang 

menyatu dengan praktek keagamaan. Dalam tinjauan paham Islam, 

                                                             
19

Amsal Bahtiar, Filsafat Agama, Wisata Pemikiran dan Kepercayaan Manusia, h. 65-66. 
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menyatukankepercayaan animisme dan dinamisme terhadap ajaran islam dianggap 

sebagai suatu perbuatan syirik. 

2. Pamali/Pantangan 

Kepercayaan rakyat lebih menjurus kepada pengertian tahayul. Berhubung 

tahayul terkesan bodoh, kuno dan hina dari segi pemikiran moderen, maka kita 

memakai istilah kepercayaan rakyat.Namun, istilah ini dipakai karena menurut 

Brunvard, bahwa dalam kenyataannya tidak ada orang yang bagaimanapun 

moderennya dapat bebas dari tahayul, baik dalam hal kepercayaan maupun dalam hal 

kelakuannya. Tahayul bukan saja mencakup kepercayaan dari seseorang (kelompok) 

melainkan juga kelakuan, pengalaman-pengalaman, dan ada kalanya juga alat, dan 

bisa juga ungkapan serta sajak
20

 

Secara tradisional kepercayaan padahal-hal yang bersifat tahayyul bukan 

hanya di Desa Botteng Utara. Namun terdapat juga di daerah lain misalnyadi Bugis 

dan Makassar dengan sebutan pemali atau larangan. Pemali adalah suatu hal yang 

dilarang untuk dilakukan,karena akan berakibat bila lakukan. Pemali juga menjadi 

budaya Bugis dan Makassar. 

 Masyarakat Bugis pada masa lampau mengaplikasikan pemali ini secara 

umum sebab menjadi timbangan yang istimewa dalam mempengaruhi emosional 

lawan bicara sehingga menjadi kemestian untuk tidak melakukan yang bersifat 

larangan (harus diindahkan) meski dengan tidak rela terpaksa mengikuti. Suku bugis 

                                                             
20

Aries Zulkarnain, Tradisi dan Adat Istiadat Samawa, ( Cet I, Jakarta: Ombak, 2011), h. 76. 
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terikat oleh sistem norma dan aturan-aturan adat yang keramat dan sakral, yang 

disebut pangngaderreng (atau panngadakkang dalam bahasa Makassar). Sistem 

budaya ini menjadi acuan bagi orang Bugis-Makassar dalam kehidupan sosialnya, 

mulai dari kehidupan keluarga sampai pada kehidupan yang lebih luas sebagai 

kelopok etnik. 

 Mitos dalam pembahasan pemali memang sedikit banyak memberikan 

pedoman dan landasan dalam bertindak dan bertingkah laku bagi keluarga khususnya 

untuk mendidik masyarakat. Dengan nilai seperti keteraturan dan keterikatan tentang 

norma-norma yang baik semakin tumbuh pada diri anak. Pemali selalu mengikat 

dalam tindakan, ini adalah dasar dan merupakan bukti bahwa pemali bersifat 

menyeluruh. Sebagaimana yang yang kita tahu bahwa pemmali pada dasarnya 

warisan turun temurun 

 Ada banyak bentuk-bentuk pemali yang sadar tidak sadar menancapkan pesan 

dan menjadi karakter bagi yang melakukan dan berada pada cangkupannya seperti 

satu kalimat dari pappaseng/pappasang orang Bugis dengan kosa kata de’e narapi 

nawa-nawa adalah sinyalelemen untuk mendeskripsikan reso (semangat tinggi), 

berfungsi sebagai alat pendidikan bagi generasi muda suku Bugis. Yang 

terjemahannya “berangan-anganlah hingga tak terjangkau”. 
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 Kepercayaan seperti itulah yang mengambil peran aktif dalam pembentukan 

kebiasaan yang menyebabkan lahirnya perilaku yang akhirnya kembali menjadi 

kebiasaan.
21

 

 Selain masyarakat Bugis Makassar, pemali juga terdapat pada masyarakat 

Sumbawa, yaitu larangan untuk orang hamil, misalnya: tidak boleh makan  sambil 

sembunyi, ataupun makan sendiri di dalam kamar, yang dipercaya akan 

mengakibatkan anak yang dia kandung akan menjadi penipudan pencuri. Larangan-

larangan lain ketika hamil itu amat banyak, antara lain, dilarang memakai (dengan 

maksud meminjam) barang orang tanpa dilihat orang, dilarang  duduk tanpa alas 

(tikar/karpet) walaupun tempat duduknya bersih.
22

 

Bukan hanya itu pemali dalam pencaharian dan hubungan sosial juga ada. 

Terlihat dari adanya larangan meminta garam kepada tetangga di malam hari, maka 

memintanya harus dengan kata-kata samar tetapi dapat dipahami oleh orang yang 

diminta, asalkan tidak menyebut kata sira atau garam. Garam sisa juga tidak boleh 

dibuang di tengah hutan atau di dalam sawah atau kebun.  

 Menyangkut pekerjaan rumah, banyak juga pemalinya. Menjahi buju robek 

atau menjahit kancing baju robek tidak boleh pada saat sedang dipakai atau harus 

dilepas keluar dari tubuh walaupun secara tehknis bisa saja dilaksanakan. Adalagi 

larangan membakar ujung kayu bakar di dapur atau di mana saja. Membakar kayu 

harus dari pangkalnya. Menyapu rumah, mencukur rambut, memotong kuku dimalam 

                                                             
21

Wahyuni, Sosiologi Bugis Makassar, (Makassar: Alauddin Yuniversity Press, 2019), h. 86-

87.  
22

Aries Zulkarnain, Tradisi dan Adat Istiadat Samawa,  h. 78. 
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hari pantangan bagi masyarakat sumbawa. Ada yang masuk akal dan ada pula yang 

tahayul yang tidak masuk akal. Misalnya tahayul tentang dapur, yaitu tidak boleh 

menyanyi dan berdendang ria di dapur. Apa akibat yang akan ditimbulkannya belum 

pernah ada keterangan yang sama dari para orang-orang tua. Apalagi kalau harus 

meminjam pisau atau perkakas lain yang dari besi pada malam hari untuk segera 

dipakai sangatlah pantang.
23

 

B. Tradisi 

Berbagai Upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tentu dengan 

mengandalkan kemampuan manusia sendiri untuk menjadikan semua yang ada 

dilingkungan dapat menjadi objek yang dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Sehingga dapat dikatakan kebudayaan itu lahir karena disebabkan oleh 

kebutuhan atau keinginan tersebut. Misalnya dalam bentuk sosial, religi, mitos dan 

sebagainya. Dari semua aspek tersebut yang kemudian harus dipenuhi oleh manusia 

dalam kehidupannya yang sekaligus secara langsung akan melahirkan kebudayaan 

atau tradisi 

Tradisi berasal dari bahasa Latin: yaitu traditio yang artinya meneruskan. 

Menurut artian bahasa adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat 

baik, yang menjadi adat kebiasaan, yang diasimilasikan dengan ritual adat atau 

agama. Tradisi juga bisa berarti kesamaan benda material dan gagasan yang berasal 

dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. 

                                                             
23

Aries Zulkarnain, Tradisi dan Adat Istiadat Samawa,  h. 85. 
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Tradisi juga dapat diartikan warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun 

demikian tradisi terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau 

disengaja.
24

 

Dari pemahaman tersebut maka apapun yang dilakukan manusia secara turun 

temurun dari setiap aspek kehidupannya yang  merupakan upaya untuk meringankan 

hidup manusia dapat dikatakan sebagai “tradisi” yang berarti bahwa hal tersebut 

adalah menjadi bagian dari kebudayan. Secara khusus tradisi oleh C. A. Van Peursen 

sebagai proses pewarisan atau penerusan norma-norma, adat istiadat, kaidah-kaidah, 

harta-harta. Tradisi dapat dirubah diangkat, ditolak dan dipadukan dengan aneka 

ragam perbuatan manusia. 

 Secara terminologi kata tradisi mengandung sebuah pergertian yang 

tersembunyi tentang adanya kaitan masa lalu dangan masa kini. Ia merujuk kepada 

sesuatu telah diwariskan oleh nenek moyang yang masih berwujud dan berfungsi 

hingga saat ini. tradisi memperlihatkan  masyarakat dalam beraktivitas, baik dalam 

kehidupan yang bersifat duniawi maupun dalam hal yang gaib atau keagamaan. 

 Berbagai macam tingkah laku manusia yang melahirkan berbagai macam 

tradisi dalam masyarakat. Berikut ini adalah macam-macam tradisi yang masih 

berkembang dalam masyarakat Indonesia dan masih terjaga keberadaannya. 
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Piort Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial,(Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), h. 69. 
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1. Tradisi Ritual Agama 

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, salah satu akibat 

dari kemajemukan tersebut adalah terdapat beranekaragam ritual keagamaan 

yang dilaksanakan dan dilestarikan oleh masing-masing pengikutnya. Ritual 

keagamaan tersebut mempunyai bentuk atau cara melestarikan serta maksud 

dan tujuan yang berbeda-beda di setiap kelompok masyarakat yang satu 

dengan yang lainnya, perbedaan ini disebabkan karena adanya lingkungan, 

tempat tinggal, serta tradisi yang diwariskan berbeda-beda.
25

 

 Agama-agama lokal atau agama primitif mempunyai ajaran-ajaran 

yang berbeda yaitu ajaran agama tersebut tidak dilakukan dalam bentuk 

tertulis tetapi dilakukan dalam bentuk lisan sebagaimana terwujud dalam 

tradisi-tradisi atau upacara-upacara 

2. Tradisi Ritual Budaya 

 Masyarakat Indonesia dalam kehidupannya dipenuhi dengan ritual, 

baik ritual yang berkaitan dengan lingkungan hidup manusia saat masih dalam 

perut, lahir sampai saat kematiannya, atau juga ritual-ritual yang berhubungan 

dengan aktifitas sehari-hari. Ritual-ritual itu dilakukan dalam rangka untuk 

menangkal pengaruh buruk dari kekuatan gaib yang tidak dikehendaki yang 

dapat membahayakan kelangsungan hidupnya. 

 

                                                             
 25

Koentcjaraningrat, Kebudayaan Mentsalitas dan Pembangunan, (Jakarta: Gramedia, 1995).h 
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C. Relasi Akidah dan Tradisi 

Akidah (kepercayaan) adalah bidang teori yang perlu dipercayai terlebih 

dahulu sebelum yang lain-lain. Kepercayaan itu hendaklah bulat dan penuh, tiada 

bercampur dengan syak, ragu dan kesamaran. Akidah itu hendaklah: menurut 

ketetapan keterangan-keterangan yang jelas dan tegas dari ayat-ayat al-Qur‟an serta 

telah menjadi kesepakatan kaum muslimin sejak penyiaram Islam dimulai, biarpun 

dalam hal yang lain-lain telah timbul kemudiannya berbagai pendapat yang berbeda-

beda. Akidah itulah seruan dan penyiaran yang pertama dari Rasulullah, dan 

dimintanya supaya dipercayai oleh manusia dalam tingkat pertama (terlebih dahulu). 

Itu pula seruan setiap rasul yang diutus Allah kepada umat manusia di masa yang 

lalu, sebagaimana diceritakan dalam al-Qur‟an dalam menceritakan riwayat Nabi-

nabi dan rasul-rasul.
26

 

Kata Akidah berasal dari Bahasa Arab, akidah berasal dari kata „aqadah, 

ya’qidu, ‘aqdan, ‘aqidatan. ‘Aqdan berarti simpul, ikatan, perjanjian dan kokoh. 

Setelah terbentuk menjadi „aqidah yang berarti keyakinan. Hubungan kata ‘aqdan dan 

„aqidah adalah keyakinan itu tersimpul dengan kokoh di dalam hati, bersifat mengikat 

dan mengandung perjanjian.
27

 

Adapun pengertian akidah menurut beberapa pendapat sebagai berikut: 

                                                             
26

Syeiikh Mahmud Shaltut, Al-Islam Aqidah wa Syari’ah, (Cet:III, Jakarta: Bumi Aksara, 

1994), h.1.  
27

 Yunahar Ilyas, Kuliah Akidah Islam, (Cet. VIII, Yogyakarta: LPPI, 2004),h.1. 
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a. Menurut Prof T.M. Hasbi As-Shiddieq aqidah ialah sesuatu yang dipegang 

teguh dan berhubungan kuat di dalam lubuk jiwa dan tak dapat beralih 

daripadanya.
28

 

b. Hasan al-Banna menurtnya aqidah ialah beberapa perkara yang wajib diyakini 

kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan 

yang tidak bercampur sedikit pun dengan keragu-raguan. 

c. Menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairy berpendapat aqidah adalah sejumlah 

kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, 

wahyu, dan fitrah. Kebenaran itu terpatri di dalam hati, dan diyakini 

kesahihan dan kebenarannya dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan 

dengan kebenaran itu.
29

 

 Kata akidah telah melalui perkembangan makna, melalui beberapa tahap, 

yaitu: tahap pertama, akidah diartikan sebagai: Tekad yang bulat (al-azm al-

muakkad), mengumpulkan, niat (al-niyah), menguatkan perjanjian, sesuatu yang 

diyakini dan dianut oleh manusia baik itu, benar atau bathil. Tahap kedua, perbuatan 

hati (sang hamba). Kemudian aqidah didefinisikan sebagai keimanan yang tidak 

mengandung kontra. Maksudnya membenarkan bahwa tidak ada sesuatu selain iman 

dalam hati sang hamba, tidak diasumsi selain, bahwa ia beriman kepada-Nya. Tahap 

ke tiga, di sini aqidah telah memasuki masa kematangan di mana ia telah terstruktur 

sehingga disiplin ilmu dengan ruang lingkup permasalahan tersendiri.  

                                                             
28

  Nurnaningsih, Aqidah Islam, (Cet. I, Makassar: Alauddin University Press, 2011),h. 10. 
29

Yunahar Ilyas, Kuliah Akidah Islam, h.1-2. 
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 Akidah diyakini oleh orang muslim mengandung unsur-unsur keimanan, yaitu 

mempercayai wujud (Ada) Allah dan wahdaniat keesaan-Nya. Sendiri dalam 

menciptakan, mengatur dan mengurus segala sesuatu. Tiada bersekutu dengan 

siapapun tentang kekuasaan dan kemuliaan, tidak ada yang menyerupai-Nya tentang 

sifat-Nya. Hanya dia yang berhak disembah, dipuja dan dimuliakan secara istimewa. 

Hanya kepadanya tempat menghadapkan permintaan dan menundukkan diri.  

 Akidah memiliki pengaruh yang besar terhadap fikiran atau kehendak 

manusia. Seorang pemikir dikala memikirkan sesuatu, ia tidak dapat membersihkan 

akalnya dari pengaruh akidahnya selama ia memikirkan hal tersebut. Karena itu, jalan 

yang ditempuh manusia dalam berfikir dan dalam menetapkan hukum atas sesuatu 

adalah mengikuti akidahnya. Kemauan yang digerakkan oeh sebuah akidah lebih kuat 

dibandingkan yang dipengaruhi oleh keraguan, karena bersatunya akidah antara satu 

dengan yang lain akan membawa pada bersatunya tujuan dan fikiran serta 

menghasilkan kerja sama diantaranya. Akidah yang benar adalah sendi fikiran yang 

lurus, pendapat yang benar dan usaha yang bijaksana.  

 Penamaan akidah atau kepercayaan dalam hati itu merupakan setepat-tepatnya 

jalan yang wajib dilalui untuk menimbulkan unsur-unsur kebaikan yang dengan 

bersedikan itu akan terciptalah kesempurnaan kehidupan, bahkan akan memberikan 

saham yang paling banyak untuk membekali jiwa seseorang dengan sesuatu yang 

lebih bermanfaat sesuai dengan petunjuk tuhan. Serta juga memberikan hiasan 
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kehidupan dengan baju keindahan, kerapihan dan kesempurnaan, juga menaunginya 

dengan naungan kecintaan dan kesejahteraan. 

 Bahkan telah kita ketahui, bahwa tauhid sesungguhnya merupakan fitrah 

manusia, akan tetapi Ketika telah bersentuhan dengan dunia-dunia luar, yakni 

budaya-budaya. Budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki 

bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi 

berikutnya dan terdapat nilai-nilai atau konsep-konsep yang tumbuh dan dipelihara 

berdasarkan social kulturalnya. Budaya dapat dianggap sebagai identitas suatu 

bangsa. 

 Berbicara tentang budaya tidak terlepas dari tradisi. Tradisi merupakan suatu 

gambaran sikap dan perilaku manusia yang telah berproses dalam waktu lama dan 

dilakukan secara turun temurun di mulai dari nenek moyang, tradisi atau kebiasaan, 

dalam pengertian yang paling sederhana adalah suatu yang telah dilakukan sejak lama 

dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu 

negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari 

tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis 

maupun lisan, 

 Harapandi Dahri, mendifinisikan tradisi sebagai suatu kebiasaan yang 

teraplikasian secarah terus-menerus dengan berbagai simbol dan aturan yang berlaku 

pada sebuah komunitas. Awal mula dari sebuah tradisi adalah ritual-ritual individu 

kemudian disepakati oleh beberapa kalangan dan akhirnya diaplikasikan secara 
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Bersama-sama dan bahkan tak jarang tradisi-tradisi itu berakhir menjadi sebuah 

ajaran yang jika ditinggalkan dapat mendatangkan bahaya.
30

 

 Ritual adalah tatacara dalam upacara atau suatu perbuatn keramat yang 

dilakukan oleh kelompok umat beragama dengan adanya berbagai macam unsur dan 

komponen, yakni adanya wakru, tempat di mana upacara dilakukan, alat-alat upacara 

serta orang-orang yang ikut dalam menjalankan upacara. 

 Dalam antropologi, upacara ritual dikenal dengan istilah ritus. Ritus dilakukan 

untuk mendapatkan berkah, rezeki yang melimpah serta terhindar dari segala 

malapetaka. Ritus ini dipercayai sebagai hal yang sacral, maka perlakuan kepadanya 

tidak boleh seperti terhadap benda-benda biasa, terhadap yang profan. Ada tata tertib 

tertentu yang harus dilakukan dan ada pula larangan atau pantangan yang harus 

dihindari.
31

 

 Sedangkan dalam agama, upacara ritual atau ritus ini bisa dikenal dengan 

ibadat, kebaktian berdo‟a atau sembahyang. Setiap agama mengajarkan berbagai 

macam ibadat, do‟a dan bacaan pada momen-momen tertentu bahkan dalam 

kehidupan sehari-hari agar manusia tidak terlepas kontak dengan tuhannya. 

 Oleh karena itu ritus dan upacara merupakan komponen penting dalam system 

religi yang berwujud aktivitas dan tindakan manusia untuk berkomunikasi dan 

                                                             
30

 Harapendi Dahri, JejakCinta Keluarga Nabi Di Bengkulu, (Jakarta: Penerbit Cinta, 2009), 

h.2. 
31

 Bustanuddin Agus, Agama Dalam Kehidupan Manusia, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2007), h.97-98.  
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melaksanakan kebaktiannya terhadap tuhan, dewa-dewa serta roh nenek moyang atau 

makhluk gaib lainnya. 

 Selain itu, ritual keagamaan merupakan unsur kebudayaan yang universal, 

sulit diubah dan sulit dipengaruhi oleh kebudayaan lain, ritual lebih menunjukkan 

perilaku tertentu yang bersifat formal yang dilakukan secara berskala, bukan sekedar 

rutinitas yang bersifat tekhnis namun didasari keyakinan religious terhadap kekuasaan 

atau kekuatan mistis. 

 Ritual dan tradisi identik dengan adat istiadat. Hanya saja dalam pemahaman 

masyarakat Islam sedikit tidak ada perbedaan. Adat istiadat biasanya dipakai sebagai 

tindakan atau tingkah laku yang berdasarkan pada nilai-nilai agama, sedangkan ritual 

dan tradisi adalah tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai budaya yang dimiliki 

oleh sekelompok masyarakat. 

 Kepercayaan kepada kesakralan sesuatu menuntut ai diperlakukan secara 

khusus. Ada tata cara perlakuan terhadap sesuatu yang disakralkan. Ada upacara 

keagamaan dalam berhadapan dengan yang sacral. Upacara dan perlakuan khusus ini 

tidak dapat dipahami secara rasional. Upacara persembahan sesajen dilakukan oleh 

umat beragama dan masyarakat primitif dari dahulu sampai sekarang dan yang akan 

datang.  

 Menurut Rudolf Otto yang dikutip oleh Koentjaraningrat, semua system religi 

atau agama dan kepercayaan di dunia berpusat kepada suatu konsep tentang hal yang 

gaib (misterius) yang dianggap maha dahsyat dan keramat oleh manusia. Sifat dari 
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hal yang gaib serta keramat adalah maha abadi, maha dahsyat, tak terlihat, tak 

berubah dan tak terbatas. Dalam masyarakat dan kebudayaan masyarakat manusia, 

hal yang gaib dan keramat tersebut menimbulkan sikap kagum terpesona, yang selalu 

akan menarik perhatian masyarakat dan mendorong timbulnya Hasrat untuk 

menghayati rasa Bersatu dengannya. 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

Pada tahap ini peneliti perlu menggunakan beberapa metode untuk 

memperoleh sebuah hasil yang baik mengenai penelitian ini. Jenis penelitian yang 

digunakan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data informasi peneliti adalah 

penelitian kualitatif atau field research, yaitu melakukan penelitian ke lokasi atau 

tempat kejadian dan peneliti sekaligus terlibat langsung dalam penelitian. Penelitian 

ini dimaksudkan untuk memahami peristiwa yang akan diteliti, sehingga 

menghasilkan data deskripsi berupa informasi lisan dari beberapa orang yang 

dianggap lebih tahu, dan diperiksa serta objek yang diamati secara langsung oleh 

peneliti. 

Untuk lokasi, penelitian ini dilakukan di Desa Botteng Utara kabupaten 

Mamuju.Yang menjadi alasan peneliti memilih tempat penelitian ini karena penduduk 

di daerah ini masih sangat kuat pengaruh budaya yang dibawah oleh nenek moyang 

mereka yang masih berbentuk kepercayaan. 

B. Pendekatan Penelitian 

Beberapa pendekatan yang digunakan oleh peneliti ini untuk memahami lebih 

mendalam tentang kepercayaan terhadapkapunang. Adapun pendekatan yang 

digunakan yaitu: 
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1.   Pendekatan Historis 

 Pendekatan historis yaitu suatu metode yang digunakan untuk membahas 

beberapa peristiwa dengan tempat, waktu, objek, latar belakang serta perilaku 

dalam peristiwa.Pendekatanini penulis gunakan untuk memahami persoalan yang 

terdapat dalam penelitian saya. 

2.   Pendekatan Teologis 

Teologi adalah ilmu yang membicarakan tentang tuhan dan pertaliannya 

dengan manusia, baik berdasarkan kebenaran wahyu maupun berdasarkan 

penyelidikan akal murni.
32

Pendekatan ini digunakan untuk memahami perkembangan 

agama dengan kerangka ilmu ketuhanan dengan berlandaskan pada al-Qur‟an dan 

Hadis. 

3. Pendekatan Filosofis,  

Pendekatan filosofis yaitu pendekatan yang memahami fenomena secara 

kritis, analisis, dan sistematis serta radikal untuk mencapai suatu kebenaran. 

C. Sumber Data 

Bagian ini mencakup penjelasan tentang metode yang digunakan dalam 

pengumpulan data, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 

sebagai berikut: 

 

                                                             
 32

Marhaeni saleh, Pengantar Teologi Islam, (Cet. II, Makassar: Alauddin University Press, 

2015),h.2. 
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1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara 

danhasil survei di lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat. 

berdasarkan hasil yang diperoleh melalui pengamatan dan wawancara sebagai 

pelengkap data. Sumber dataprimer atau dikenal dengan data utama adalah 

bersumber dari apa yang dilihat dandisaksikan di lapangan lewat observasi. Data 

yang bersumber dari berbagai lapisanmasyarakat yang dipilih secara acak lewat 

wawancara semi standar. 

2. Data Sekunder 

Penelitian ini, disamping menggunkan data primer, juga menggunakan data 

sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka seperti buku, jurnal, dan hasil 

penelitian lainya yang tidak diterbitkan, termasuk sumber-sumber lain seperti sosial 

media yang  dapat dipertanggungjawabkan validitasnya. Mengumpulkan data dan 

menyelidiki melalui perpustakaan dengan membaca buku-buku dan karya ilmiah 

yang berhubungan dengan masalah yang terdapat dalam judul penelitian. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Terdapat dua hal utama yang memengaruhi kualitas data hasil penelitian,yaitu, 

kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data.Pengumpulandata dalam 

penelitain ini dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah)dengan 

mendatangi lokasi atau sumber data dan menemui orang perorang atausekelompok 
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orang dalam situasi non-formal. Pengumpulan data yang dimaksud mencakup 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Metode observasi, yaitu menulis secara langsung lalu membuat penyelidikan dan 

melakukan pengamatan pada lokasi objek penelitian. 

2. Metode wawancara (interview), adalah mengumpulkan data dengan mengajukan 

pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada 

responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat 

perekam.Teknik wawancara yang dilakukan penulis adalah dengan cara mencatat 

berdasarkan pedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. 

Wawancara ini dilakukan beberapa kali sesuai dengan kebutuhan peneliti, untuk 

kelengkapan data penelitian. 

3. Metode dokumentasi, metode ini melakukan pengamatan pencatatan langsung 

pada hal yang dianggap berhubungan dengan objek yang akan diteliti atau hal 

yang berkaitan dengan masalah peneliti. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen utama dalam peneltian kualitatif adalah peneliti itu sendiri, namun 

selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka akan dikembangkan 

instrumen penelitian tersebut, yang diharapkan dapat melengkapi data dan 

membandingkan dengan data yang ditemukan di lapangan baik itu melalui observasi 

maupun wawancara. 
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Berdasarkan tekhnik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti, maka 

instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data adalah: 

1. Panduan observasi, yaitu panduan yangdigunakan peneliti dalam 

mengumpulakan data adalah instrumen yang tidak baku, tetapi hanya berupa 

rambu-rambu pengamatan. 

2. Panduan wawancara, yaitu daftar pertanyaan tertulis yang akan dijadikan 

pedoman bagi peneliti pada saat melakukan wawancara kepada informan, 

pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar 

permasalahan yang akan diteliti. 

Supaya hasil observasi dan wawancara dapat merekam dengan baik atau 

peneliti memiliki bukti telah melakukan observasi serta wawancara kepada informan 

atau sumber data, maka diperlukan bantuan alat-alat sebagai berikut: 

1. Buku cacatan yang berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan 

informan. 

2. Alat perekam suara yaitu alat yang digunakan untuk merekam pembicaraan pada 

saat melakukan wawancara. 

3. Kamera, digunakan untuk mendomentasikan data penelitian berbentuk gambar. 

F. Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisisdata yang tersedia, penulis menggunakan langkah-langkah 

sebagaai berikut:  
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1. Reduksi data, yaitu data yang diperoleh dari tempat penelitian langsungdirinci 

secara sistematis setiap selesai mengupulkan data, lalu laporan-laporan 

tersebutdireduksi dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus 

penelitian. 

2. Penyajian data, yaitu penyajian kesimpulan informasi secara sistematis, yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan untuk mengambil suatu 

tindakan dari peneliti tersebut. 

3. Penarikan kesimpulan verifikasi dari data-data yang telah diperoleh. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Desa Botteng Utara 

Pada bab ini akan dibahas secara umum geografis dan semua yang terkait 

wilyah Desa Botteng Utara Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju. 

Sejarah singkat keberadaan Botteng di Manakarra (Mamuju) Seperti yang 

dikatakan oleh Hasriandi” pada saat kerajaan mamuju mengalami kekosongan, 

Karena adanya perebutan tahta antara putra-putra mahkota, setiap putra mahkota yang 

dilantik menjadi raja maka pasti akan diculik dan dibunuh. Pada saat itu Balanipa dan 

Raja Sendana sebagai ibu dari tujuh kerajaan muara (pitu ba’bana binanga karua 

tipari’tina uhai) mengutus salah satu putra mahkota untuk turun menjadi raja atau 

Maradika Mamuju. Namun, raja Mamuju pada saat itu tidaklah serta merta menerima 

tawaran tersebut, sehingga dia tidak turun menjadi raja tanpa ada yang mendampingi 

sala satu putra Pitu Ulunna Salu (PUS). Hingga pada waktu itu, berkumpullah seluruh 

pemimpin-pemimpin yang ada di Pitu Ulunna Salu. Parah tokoh adat dan putra-putra 

bangsawan yang sempat hadir membahas siapa yang layak dan pantas untuk 

mendampingi raja Mamuju. Atas kesepakatan para tokoh, maka dipilihlah Puanna 

Paoke‟ (Tomakaka Botteng) untuk turun ke Manakarra. Hingga akhirnya dia 

berangkat membawa adatnya, bersama perangkatnya dikawal dengan Bandang 

Patappulo (40 di depan 40 di belakang). Bersamaan dengan itu, Raja Mamuju 

(Maradika) juga berangkat dari kerajaan Balanipa dan Sendana, untuk mengisi tahta 
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kerajaan Mamuju. Tomakaka Botteng lewat daratan sedangkan Raja Mamuju lewat 

laut, lalu mereka pun bertemu di Posiaang atau daerah Karema‟ saat ini. Disitulah 

mereka sepakat untuk membuat sitalli’ (perjanjian) dengan isinya sebagai berikut: 

sirannuang di ada’, dikapping dirupa tau, Tomakaka memmata saha, Maradika 

memmata mangihang, ballo popo’ liusau ballo karurrug liudai’, modiangngi bali 

sule di le’bo’na sibali Maradika, modiangngi bali sule ditanete sibali Tomakaka. 

Mettoko sipappa’, metta’dang sillakka’, ana’ appota a’de mala sipaandei. Yang 

artinya: saling bekerjasama dalam hal beradat, mempererat persaudaraan, jika ada 

musuh datang dari laut maka Maradika yang akan menghadapinya, jika musuh datang 

melalui jalur gunung atau darat maka Tomakaka yang akan menghapinya. Anatara 

Maradika dengan Tomakaka derajatnya sama di kerajaan Mamuju, anak cucu tidak 

boleh saling iri, saling fitnah, dan menjatuhkan. 
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1. Kondisi Geografis 

Gambar: Peta Kabupaten Mamuju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Letak dan Batas Desa Botteng Utara 

Desa Botteng Utara adalah salah satu desa yang ada di kecamatan Simboro 

kabupaten Mamuju. Desa tersebut berada di daerah pegunangan, 15 KM dari kota 

Mamuju. Ada pun batas desa Botteng Utara yaitu antara lain: 

Tabel 1. Pembagian wilayah kecamatan Simboro 

 

 

Desa/kelurahan 

Luas 

Wilayah 

(Km) 

Jarak Ketinggian 

dari 

permukaan 

(m) 

Dari 

Ibukota 

Kecamatan 

Dari 

ibukota 

kabupaten 
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1 Botteng  19,69 23 20 247 

2 Salletto  11,90 12 11 147 

3 Simboro  8, 39 4 2 8 

4 Rangas  34,32 0 6 13 

5 Sumare  6,12 7 13 8 

6 Botteng 

utara 

16,36 19 18 202 

7 Tapandullu  1,89 11 17 8 

8 Pati‟di  13,27  8 7 114 

 Jumlah  111,94
33

  

 Tabel II. Batas wilayah desa Botteng Utara 

Batas  Desa/kelurahan  Kecamatan  

Sebelah utara  Salletto Simboro 

Sebelah selatan  Botteng Simboro 

Sebelah timur  Pati‟di Simboro 

Sebelah barat  Pangasaan Tapalang 

 

b. Wilayah Desa Botteng Utara 

Tabel III. Luas wilayah 

                                                             
33

  Markus Uda, kecamatan Simboro Dalam angka 2016, (Cet. II, Mamuju: BPS Kabupaten 

Mamuju, 2016),h, 6. 

Luas pemukiman  123 ha/m2 

Luas persawahan  - ha/m2 
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c. Penduduk desa Botteng Utara 

Tabel IV.  Jumlah penduduk berdasarkan sensus penduduk tahun 2017 

No Dusun Jumlah Penduduk (Segala Usia) 

Laki-Laki Perempuan 

1 Adi-Adi 104 110 

2 Pakkaroang 46 52 

3 Pasada 147 156 

4 Oniang 82 105 

5 Popanga 105 95 

6 Punaga 16 17 

7 Salu Rumbia 115 93 

8 Salukalo 56 56 

9 Sendana 141 114 

10 Tande-Tande 123 109 

Total 935 907 

 

 

Luas perkebunan 738 ha/m2 

Luas kuburan  10 ha/m2 

Luas pekarangan  50 ha/m2 

Luas taman  30 ha/m2  

Perkantoran  1 ha/m2 

Luas prasarana umum lainnya 50 ha/m2 

Total luas 1.02 /m2 
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d. Struktur Organisasi pemerintah Desa Botteng Utara 

Struktur pemerintahan di Desa Botteng Utara, dipimpin oleh Kepala desa. 

Dalam menjalankan pemerintahan, kepala desa dibantu oleh sekretaris desa dan ketua 

BPD. Adapun susunan pemerintahan Desa Botteng Utara sebagai berikut:  

Tabel V. Struktur pemerinah desa Botteng Utara 

No  Nama  Jabatan  

1 Syahril S.hi Kepala Desa 

2 Nuralam  Sekretaris  

3 Adi Bendahara 

4 Yusman Harun S.pdi Ketua BPD 

Tabel VI. Pemilihan dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan 

Keberadaan organisasi lembaga 

kemasyarakatan desa/kelurahan  

Ada 

Dasar hukum keberadaan Lembaga 

Kemasyarakatan Desa/LKD 

1. Perdes  

2. Keputusan Kepala Desa  

3. Keputusan Camat  

4. Belum diatur  

Jumlah organisasi anggota lembaga 

kemasyarakatan desa termasuk  RT, RW, 

PKK, LKMD/K, LPM, Karang Taruna, 

Bumdes, Lembaga Adat, Kelompok Tani 

dan lembaga lainnya sesuai ketentuan  

4 unit organisasi  

Dasar hukum pembentukan Lembaga 

Kemasyarakatan Kelurahan/LKK  

1. Keputusan Lurah  

2. Keputusan Camat 

 Selain organisasi yang terdapat di atas. Ada pun organisasi kepemudaan 

lainnya yang terdapat di Desa Botteng Utara antara lain yaitu, Pik Remaja yang 
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dibentuk oleh kepala desa Pada tahun 2019. Selain itu terdapat juga organisasi 

APENSIB (Asosiasi Peduli Pendidikan Mahasiswa Botteng). Organisasi ini dibentuk 

oleh para Mahasiswa Botteng Utara bekerja sama dengan pemerintah desa, yang 

bertujuan untuk memotivasi dan memberi pemamahan kepada masyarakat tentang 

pentingnya pendidikan 

1. Fasilitas Umum 

Desa Botteng Utara juga memiliki fasilitas umum yang bertujuan untuk 

memudahkan masyarakat dalam hal fasilitas sekolah, olahraga, kesehatan, rumah 

ibadah. Ada pun fasilitas umum tersebut: 

Tabel VII. Jumlah pasilitas umum 

No  Fasilitas Umum Jumlah 

1 Sekolah  4 

2 Posyandu  1 

3 Lapangan vollli 3 

4 Lapangan bola 2 

5 Lapangan takraw 3 

6 Mesjid  10 

 

2. Kondisi sosial  

Masayarakat Botteng Utara pada umumnya sangat menjungjung tinggi 

terhadap persatuan dalam satu masyarakat. Bukan hanya skala desa tapi, seluruh yang 

melingkupi daerah Botteng. Oleh karena jika terjadi masalah di salah satu daerah 
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yang terdapat di Botteng maka mereka akan bersatu untuk saling 

membantusamalainnya. Persatuan itu masih terlihat sampai saat ini dengan melihat 

dari berbagai hal yang dilakukan oleh masyarakat yaitu, antara lain: segi gotong 

royang yang masih menjadi kebiasaan masyarakat Botteng Utara sebagai bentuk 

peduli terhadap sesama manusia lainnya. Bukan hanya itu, disetiap kegiatan yang 

dilakukan oleh salah satu warga tersebut, maka yang lainnya pun akan ikut 

berpartisipasi untuk membantu melancarkan kegiatan tersebut. 

             Tabel VIII. Tingkat Pendidikan di Desa Botteng Utara 

Jumlah penduduk buta aksara dan huruf  latin      270orang 

Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan 

Kelompok Bermain Anak 

      35 orang 

Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental      13 orang 

Jumlah penduduk sedang SD/sederajat      320 orang 

Jumlah penduduk tamat SD/sederajat     310 orang 

Jumlah penduduk tidak tamat SD/sederajat     600 orang 

Jumlah penduduk sedang SLTP/sederajat      134 orang 

Jumlah penduduk tamat SLTP/sederajat       40 orang 

Jumlah penduduk  sedang SLTA/sederajat      230 orang 

Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/Sederajat ……… orang 

Jumlah penduduk tamat SLTA/Sederajat     189 orang 

 

Penduduk desa Botteng Utara tingkat pendidikannya sangat kurang. 

Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah penduduk yang buta aksara. Selain itu, 
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adapun sebagian penduduk yang hanya menyelesaikan pendidikannya di 

tingkat SD. 

Ada beberapa faktor penyebab sehingga di daerah tersebut kurang 

pendidikannya, yaitu: 

a. Kurangnya Ekonomi Orang Tua 

Keadaan ini ekonomi orang tua yang menyebabkan anak-anak tidak 

bisa melanjutkan pendidikannya. Banyaknya kebutuhan rumah tangga lainnya 

membuat orang tua tidak memperhatikan pendidikan anaknya. 

b. Kurangnya pemahaman orang tua tentang pendidikan  

Sebagai orang tua yang memiliki pendidikan yang rendah, apalagi 

yang tidak pernah mengenyam bangku sekolah, memandang pendidikan tidak 

terlalu penting, karena orang tua lebih menekankan kepada anak-anak mereka 

untuk bekerja membantunya, tanpa mereka sadari bahwa pendidikan yang 

jauh lebih menguntungkan untuk mereka dalam waktu yang sangat panjang. 

  Adapun peran pemerintah desa dalam mengatasi masalah ini yaitu: 

a. Memberikan bantuan pendidikan berupa uang dan berbagai perlengkapan 

untuk sekolah, sehingga mereka bisa melanjutkan kembali pendidikannya 

b. Selain bantuan pendidikan, pemerintah juga memberikan pemahaman 

tentang pendidikan kepada orang tua anak, melalui forum-forum diskusi. 

Selain itu pemerintah juga bekerja sama dengan organisasi formal maupun 

non formal untuk membuat wadah pendidikan tambahan untuk lebih 
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baiknya lagi. Saat ini sudah Institute Tadangate yang berpusat di Dusun 

Pasada. 

3. Kondisi Ekonomi 

Tabel IX. Kepemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan 

Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian   602 kk keluarga 

Tidak memiliki  ............. keluarga 

Memiliki kurang 1 ha   150 kk keluarga 

Memiliki 1,0 – 5,0 ha   220 kk keluarga 

Memiliki 5,0 – 10 ha   120 kk keluarga 

Memiliki lebih dari 10 ha   112 kk keluarga 

Jumlah total keluarga petani    602 kk keluarga 

 

Masyarakat Botteng Utara secara umum mata pencahariannya adalah bertani, 

meskipun sebagian lainnya ada yang sebagai pegawai, pedagang, tukang dan buruh 

bangunan. Namun, merek tetap bertani bila ada waktu yang kosong. 

Keadaan ekonomi Desa Botteng Utara, berhubung desa ini berada di daerah 

pegunungan dan juga didukung oleh kualitas tanah yang lumayan subur, yang 

memudahkan masyarakat untuk menanam tanaman jangka panjang maupun jangka 

pendek, sehingga keadaan ekonomi banyak ditopang melalui hasil pertanian seperti 

kakao, cengkeh, kemiri, jahe, jagung, padi gunung, durian, kayu dan masih banyak 

lagi yang berkaitan dengan kebun.  
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Tabel X. Pekerjaan pokok masyarakat desa Botteng Utara 

No  Pekerjaan Persen 

1 PNS 5 persen 

2 Swasta 10 pesen 

3 Petani 50 persen 

4 Pedagang 15 persen 

5 Buruh Lepas 10 persen 

6 Lain-lain 10 persen 

 

Kondisi ekonomi desa Botteng Utara bisa dikatakan masih sangat rendah. 

Namun untuk meningkatkan perekonomian tersebut pemerintah desa mengadakan 

langkah-langkah untuk memajukannya, sebagai berikut: 

a. Bidang Pertanian 

Untuk meningkatkan perekonomian di desa Botteng utara 

pemerintah melakukan cara-cara berikut: 

1. Mengaktifkan kelompok-kelompok tani yang sebelumnya sempat 

vakum, dengan dibekali berbagai keperluan untuk bertani berupa 

bantuan tanaman, pupuk, dan alat untuk memudahkan masyarakat 

dalam bertani.  
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2. Meningkatkan produksi pangan dengan meningkatkan penyuluhan-

penyuluhan terhadap kelompok tani agar bisa memahami cara 

menanam pangan dengan benar. 

3. Pemerintah membuatkan jalan tani untuk mempermudah masyarakat 

menjangkau kebunnya. Berhubung kebun yang di daerah ini cukup 

jauh dari kampung dan juga memiliki jalan yang terjan. 

4. Menyediakan alat-alat untuk mengolah hasil kebun petani. Seperti 

mesin jagung, mesin padi. 

4. Kondisi Budaya 

Budaya masyarakat Desa Botteng Utara sudah dipengaruhi oleh banyak 

budaya lain sehingga budaya yang ada di daerah tersebut sudah ada asimilasi budaya 

yang mempunyai corak seperti Mandar dan Bugis. Misalanya jika ada warga yang 

akan menikah, maka bentuk pakaian yang biasa digunakan, akan mengambil cantoh 

pakaian dari mandar atau bugis. Meski demikian masih terdapat beberapa budaya lain 

yang tetap dipertahankan, yang turun temurun dari nenek moyangnya. Misalnya 

kepercayaan mereka terhadap roh-roh orang telah meninggal yang bisa mengganggu 

mereka karena melakukan kesalahan terhadapnya, yaitu menginjak kuburannya atau 

teriak-teriak di area kuburan tersebut, sehingga roh tersebut mengganggunya. Untuk 

menenangkan roh itu, maka harus menyediakan sesembahan dan sebagainya. 
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B. Latar Belakang Munculnya Kepercayaan Terhadap Kapunang 

Berdasarkan hasil penelitian saya di lapangan, mulai dari satu informan ke 

informan lainnya, dari satu ke yang lain telah melahirkan banyak pengalaman dan 

kejadian sehingga membuat saya tertarik untuk meneliti. Dari semua itu, 

menghasilkan banyak informasi tentang kepercayaan terhadap kapunang.  

Adapun hasil penelitian yang akan saya bahas pada halaman ini yaitu asal 

mula lahirnya kepercayaan terhadap kapunang. Awal mula kepercayaan kapunang 

tidak diketahui pasti tahun berapa mulai dilaksanakannya dan sulit dibuktikan jika 

menggukan fosil maupun menggunakan benda-benda peninggalan nenek moyang 

terdahulu, tapi berdasarkan informasi yang disampaikan oleh orang-orang tua ke anak 

hingga ke cucu mereka menjadikan informasi tersebut menjadi ilmiah. 

Kepercayaan terhadap kapunang adalah kepercayaan yang menganggap akan 

adanya musibah yang menimpa seseorang sebab tidak mencicipi makanan atau 

minuman yang diinginkannya. Kepercayaan ini tidak serta merta ada dalam 

masyarakat Desa Botteng Utara, tetapi dipengaruhi oleh beberapa tradisi lainnya 

termasuk kepercayaan yang di anut nenek moyang yan dahulu kala. 

Lahirnya sebuah tradisi atau kepercayaan dalam masyarakat, tidak akan 

langsung tumbuh dan berkembang begitu saja. Tetapi didasari dengan berbagai 

banyak kisah atau peristiwa yang menjadi penopang lahirnya hal baru yang menjadi 

polemik masyarakat yang tentunya akan menyisahkan berbagai pristiwa baru di 

dalamnya. Latar belakang suatu tradisi tidak terlepas dari berbagai unsur-unsur cerita 
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rakyat yang penuhi oleh hal-hal yang masih bersifat mitos seperti sebagaimana cerita 

rakyat lainnya yang masih bersifat mistik. 

Seperti halnya kepercayaan pada kapunang yang ada di Desa Botteng Utara 

Kabupaten Mamuju, Lahir dari permasalahan yang menimpa masyarakat. Terdapat 

problema yang menjadi dasar lahirnya kepercayaan tradisi tersebut yaitu:  

1. Toperasung 

Merasung atau meracuni merupakan suatu kebiasaan buruk yang sering 

dilakukan oleh orang-orang dulu di Desa Botteng Utara. Meracun salah satu cara 

untuk membunuh seseorang.  

Berbagai macam alat yang digunakan untuk membunuh, akan tetapi pada 

kasus kepercayaan ini, membunuh dengan cara meracuni adalah hal sering terjadi di 

masyarakat Botteng pada dahulu kala, seperti yang disampaikan oleh Bapak Yusman 

Harum melalui wawancara bahwa” awal munculnya kepercayaan kapunang diawali 

dengan toperasung (meracun). Meracun merupakan salah satu cara yang digunakan 

oleh seseorang yang punya masalah atau dendam terhadap seseorang. Namun yang 

punya dendam tidak berani melawan secara langsung, maka dia akan menggunakan 

cara meracuni untuk membalasnya. Cara meracuni dalam hal ini, ada yang 

memggunakan ilmu hitam melalui makanan adapun juga meracuni secara langsung. 

Sebagaimana masyarakat, tidak terlepas dari hubungan sosial pada tetangga 

dan semuanya yang ada dilingkungannya. Tetapi terkadang hubungan antar induvidu 

dalam masyarakat terjadi masalah, masalah itu terkadang lahir karena ada yang 
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tersinggung atau diperlakukan tidak baik, maka itulah yang menjadi pemicu untuk 

meracuni. Sehingga di daerah tersebut banyak kejadian yang meninggal akibat 

diracun. 

Bagi orang yang sudah sering menyaksikan kejadian tersebut maka, dia akan 

selalu waspada karena, terkadang seseorang melakukan kesalahan pada orang lain 

namun, dia tidak menyadari bahwa itu merupakan perbuatan salah. maka dari itu 

orang-orang  akan waspada. Terlebih lagi apabila melakukan perjalanan, lalu 

diperjalan ada yang jamu makanan maka itu tidak akan dimakan biasanya hanya 

dicicipi begitu punterhadap orang yang belumlalu orang itu menawarkan sebuah 

makanan, maka dia tidak akan dimakan, karena takut ada racun pada makanan 

tersebut. Namun sebagai masyarakat kampung yang memiliki nilai adat sangat inggi 

terutama yang terkait saling menghargai satu sama lain. Menghargai pemberian atau 

jemuhan seseorang cukup hanya mencicipi atau mencicipi. 

Menghargai dengan caramencicipi sebuah makanan merupakan bentuk adat 

yang selalu dijaga pada masyarakat Botteng. mencicipi menjadi budaya pada 

masyarakat Botteng Utara, karena disebabkan oleh maraknya pembunuhan dengan 

cara meracun yang menjadi salah satu problem pada masyarakat tersebut.  

Seiring berjalanannya waktu kebiasaan mencicipi atau mencicipi statusnya 

berubah, yang sebelumnya hanya sekedar cara untuk menghargai orang yang 

menjamu makanan akan tetapi, berubah menjadi syarat yang harus dilakukan agar 

terhirdar dari musibah.Perubahan status atau cara pandang tersebut disebabkan oleh 

musibah yang terkadang ditimpa sesorang karena penghargaan dalam bentuk 
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mencicipi itu sering diabaikan. Sehingga orang pada saat itu mulai mempercayai 

bahwa mencicipi atau mattu‟to harus dilakukan setiap saat agar terhindar dari 

musibah yaitu kapunang. 

2. Kepercayaan Terhadap Poppo’ 

Pada zaman dahulu, kepercayaan masyarakat Botteng terhadap Poppo‟ sangat 

populer bahkan hingga sampai sekarang ini kepercayaan tersebut masih dipercaya 

sebagian masyarakat. Konon menurut kepercayaan masyarakat setempat, Poppo’ 

adalah manusia biasa yang karena salah dalam menerima ilmu atau salah dalam 

mempergunakan ilmu yang diterimanya. Sehingga ilmu itu berubah menjadi penyakit 

seperti virus yang bisa saja menyebar kepada orang lain.  

Sebelum berubah menjadi poppo’, dia adalah manusia biasa baik bentuk, 

prilaku serta kebiasaan tidakada yang berbeda dengan manusia normal, hanya mereka 

akan selalu berdomisili di daerah-daerah yang agak terpencil disekitar desa atau kota 

dengan bermata pencaharian petani atau nelayan. Yang menakjubkan menurut 

hikayat yang diceritakan oleh orang tua, bahwa keturunan anak-anak perempuan dari 

poppo’ pada umumnya dan menawan hati. Sebagai manusia yang tidak beda dengan 

yang lainnya mereka pun memiliki banyak keturunan sehingga mereka juga 

menyebar ke tempat lain. 

Ketika penyakitnya mulai kambuh, dia akan keluar dan menjalankan aktivitas-

nya pada malam hari, biasanya dia mencari kotoran dan mendatangi setiap rumah, 

mencari perempuan yang baru melahirkan lalu memangsa bayi itu pada saat orang 
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tuanya lengah dari penjagaannya. Maka dari itu Untuk menghindari poppo’, bagi 

yang punya bayi, pada malam hari dia akan menggantung pelita atau lampu di bawa 

rumahnya sebagai alat untuk menghindari incaran poppo. Selain bayi dia 

jugamengincar orang yang sedang sakit. Oleh karena itu masyarakat banyak yang 

takut kepadanya. Sehingga mayarakat selalu waspada, menjaga keluarganya dari 

incarannya.  

 Poppo’ juga dapat dikatakan penyakit menular yang dapat berakibat fatal 

bagi seluruh keluarga penganut ilmu hitam karena akan menularkan kepada anggota 

keluarga satu turunan garis lurus kebawa (ayah kepada anaknya, selanjutnya anak 

kepada cucu), tanpa dia sadari, yang lebih sadis lagi karena ilmu hitam ini dapat 

berakibat kematian bagi korbannya.  

Apabila penyakitnya mulai hilang, dia akan berubah menjadi manusia biasa 

dan kembali menjalankan aktivitas seperti manusia lainnya. Sehingga mereka juga 

beraktifitas dalam masyarakat seperti manusia pada mestinya. Sebagai manusia biasa 

tentu akan sulit untuk ditebak bahwa dia adalah poppo’ atau bukan. Meskipun 

demikian, terdapat orang tertentu yang dapat mengetahuinya. Sehinggabagi yang 

tidak bisa mengetahui keberadaan poppo’ terkadang akan curiga pada setiap orang 

lain yang lain, bahkan pada tetangga-tetangga rumahnya pun akan curiga jika 

pergaulannya berbeda pada sesama masyarakat kerena, khawatir penyakit itu menular 

kepadanya. 

Rasa takut masyarakat terhadap penyakit poppo’ membuat hubungan sosial 

menjadi terbatas, orang selalu berhati-hati dalam bergaulan pada orang lain maupun 
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pada teman atau kerabatnya. Jika memiliki teman baru harus mengetahui garis 

keturunannya dan bagaimana kehidupannya. Sehingga jika seseorang berkunjung ke 

suatu daerah atau tempat lalu dijamuh sebuah makanan oleh orang yang baru dikenal, 

maka dia tidak akan langsung memakannya, cukup hanya akan mencicipi atau 

mattu’do (menyentuh makanan atau minuman menggunakan telunjuk) sebagai bentuk 

penghargaan kepada orang yang telah menjamuhinya. 

Seiring berjalannya waktu kebiasaan mencicipi makanan yang sebelumnya 

dianggap hanya sebagai bentuk penghargaan karena katut terhadap penyakit menular 

yang ada pada Poppo, berubah menjadi suatu kepercayaan yang dianggap penyebab 

datangnya suatu musibah terhadap seseorang karena tidak melakukannya. darisinilah 

awal kepercayaan kapunang lahir pada masyarakat Botteng Utara. Bahwa 

meninggalkan makanan tanpa mencicipi, itu akan berakibat kapunang atau celaka. 

Dari kebiasaan berubah menjadi kepercayaan yang mengakar, tumbuh 

menjadi fenomena baru yang diyakini sebagai bagian dari kewajiban dalam menjalani 

kehidupan sehari-hari. Kepercayaan ini berkembang sangat pesat, karena 

disandingkan dengan takdir yang menjadi taruhan apabila mengabaikan kepercayaan 

tersebut, maka akan berakibat fatal bagi yang melanggarnya.
34

 

Sebagai masyarakat kampung yang masih kental dengan pahan animisme dan 

dinamisme sehingga dengan sangat mudah terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat 

takhayyul terutama kepercayaan yang lahir dari nenek moyangnya,  

                                                             
34

 Yusman harun, Wawancara, Rabu, 12 Maret, 2020. 
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a. Menurut Basir, kepercayaan tradisi kapunang lahir dari sesuatu yang 

dilakukan berulang-ulang yang memiliki efek yang sama. Misalnya seseorang 

pernah dijemuhi sebuah makanan lalu menolaknya tanpa mencicipi, Setelah 

pergi, musibah kemudian menimpanya. lalu hal yang serupa terjadi lagi 

namun ditempat yang berbeda. Maka saat itulah orang berandai-andai bahwa 

“mengapa setiap saya melakukan hal itu musibah selalu menimpaku”. Dari 

situlah lahirnya suatu kepercayaan. Begitulah asal usul lahirnya kepercayaan 

terhadap kapunang di Desa Botteng Utara. 

C. Kepercayaan Masyarat Terhadap Kapunang 

 Kepercayaan yang dilahirkan oleh manusia merupakankebiasaan yang bersifat 

supranatural yang meliputi dengan nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan 

aturan yang berkaitan. Dan juga kepercayaan yang ada dalam suatu masyarakat 

merupakan hasil turun temurun dari leluhur atau dari nenek moyangnya.  

 Adapun kebudayaan dirumuskan sebagai semua hasil karya, rasa, cipta 

masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebendaan 

jasmaniah yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya, agar 

kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan untuk keperluan masyarakat. Keyakinan 

inilah yang dimiliki oleh suatu komunitas yang berupaya mempertahankan dan 

memelihara kebudayaannya yang disebut dengan tradisi lokal.
35

Tradisi atau 

kebiasaan adalah sesuatu yang dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari 

                                                             
35

 Robi Darwis, Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat, Jurnal, (Bandung:  

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017).  
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kelompok masyarakat. Seperti halnya kapunang yang berawal dari kebiasaan berubah 

menjadi kepercayaan. 

 Kepercayaan terhadap kapunang merupakan suatu hal yang sudah melekat 

dalam konsep pemahamanmasyarakat Desa Botteng Utara. Kepercayaan ini berkaitan 

dengan musibah dan keselamatan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Dalam 

kepercayaan ini seseorang tidak bisa lepas dari makanan yang harus dicicipi Ketika 

ingin ke luar dari rumah menuju ke tempat lain maka akan selalu mengupayakan agar 

terhindar dari kapunang. 

Kapunang merupakan kepercayaan akan adanya musibah yang menimpa 

seseorang sebab, tidak sempat mencicipi makanan atau minuman yang dinginkannya. 

Dalam kepercayaan ini, mereka menganggap lahirnya suatu musibah disebkan oleh 

makanan atau minuman yang belum dicicipi, sehingga jika terjadi suatu musibah 

diwaktu tertentu atau ditengah jalan, mereka menganggap itu disebkan karena tidak 

mencicipinya. 

Seperti salah satu kasus yang terjadi di desa Botteng Utara, seorang pemuda 

bernama Agussalin yang mengalami kecelaan saat bepergian bersama teman-

temannya, yaitu kakinya tergores oleh seng yang ada di mobil mereka tumpangi, dan 

keluarganya menyimpulkan bahwa kecelakaan tersebut disebabkan karena, dia tidak 

sempat mencicipi makanan yang diinginkannya sebelum berangkat. 

Musibah kapunang merupakan sesuatu yang sangat dihindari oleh masyarakat 

Botteng Utara. Berbagai cara yang akan dilakukan agar terhindar darimusibah 

tersebut. Adapun beberapa cara agar terhindar kapunang seperti hasil wawancara saya 
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dengan Bapak Daeng Malik yang merupakan keturunan Tomakaka Botteng yang 

termasuk tokoh adat, mengatakan ada beberapa cara agar terhindar dari kapunang, 

yaitu: 

1. Mattu’do yang artinya mencicipi makanan. Untuk melaksanakan ritual di 

dalam rumah, diawali dengan mengambil satu persatu makanan  

 

Ibu Judaeri sedang mencicipi makanan di rumahnya. 

 

dan minuman yang terdapat di rumah yang diinginkan lalu menyentuhnya 

menggunakan telunjuk jari tangan lalu memasukkan di mulut atau biasa 

juga menyentuh lalu mengusap ke leher, disertai dengan baca-baca atau 

mantranya yaitu “pura purakku la’bi la’bikku” yang artinya  

Pura- sudah 

purakku-saya sudah 

la’bi-sisa 

la’bikku-sisaku. 
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 Maksudnya “saya sudah selesai memakannya, ini adalah sisah makanan 

saya”.  

Mantra mencicipi tidak dilakukan hanyapada satu tempat tertentu saja, tetapi 

terkadang juga harus dilakukan apabila di tengah perjalanan tiba-tiba mengingat atau 

berniat makan sesuatutapi, makanan itu tidak ada, maka yang harus dilakukan adalah 

membaca mantra tersebut sebanyak tiga kali disertai dengan menjilat telapak tangan. 

Begitupun apabila melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan yang tingkat resiko 

kecelakaannya yang tinggi, contohnya mengendarai mobil, motor, dan semua bentuk 

kendaraan yang digunakan untuk bepergian. Termasuk juga pekerjaan yang sering 

dilakukan di kebun.Misalnya memanjat pohon, merintis dan sejenisnya. Semua 

aktivitas itu harus diawali dengan ritual untuk mengantisipasi terjadinya kapunang. 

2. Setelah bangun pagi, maka yang pertama dilakukan adalah memakai 

paissangan atau kaka’baang yaitu suatu kekuatan atau ilmu yang dimiliki 

seseorang untuk menangkal kapunang, ilmu ini dipasang sebelum 

melakukan aktivitas. Paissangan sebenarnya  memiliki banyak bentuk dan 

cara menggunakannya, tergantung cara yang mana akan digunakan untuk 

menangkalnya.
36

 Seperti yang dikatakan oleh Muhammad Basir salah satu 

tokoh adat di desa Botteng Utara yang menjadi informal saya. 

Menjelaskan“agar terhindar dari kapunang seseorang harus memiliki 

berbagai macam ilmu untuk menangkalnya, ada yang menjilat telapat 

                                                             
36

Daeng Malik, Wawancara, Senin 9 Maret 2020. 
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tangannya, ada juga yang mengusap tenggorokannya, namun semua itu 

akan sia-sia tanpa benar-benar diyakininya, bahwa melakukannya semata 

agar terhindar dari musibah”.  

Selain hal tersebut di atas, pak Basir juga menjelaskan asal muasal lahirnya 

kepercayaan terhadap ilmu penangkal kapunang. Menurutnya “mengapa orang 

percaya dengan ilmu penangkal kapunang, karena pada saat seseorang mencoba suatu 

hallalu berhasil dan dia mengulang kembali sampai tiga kali dan selalu berhasil maka 

hal tersebutlah yang melahirkan kepercayaan terhadap sesuatu itu sehingga 

menganggapnya sebagai ilmu penangkal.
37

 

Ada beberapa pendapat yang berbeda terkait Pelaksanaan ritual mencicipi. 

Yang pertama mengatakan ritual itu tidak perlu dilakukan apabila sudah makan 

makanan yang terlintas dalam pikiran atau yang ingin dimakan sebelum pergi. Tetapi 

sebagian juga percaya bahwa harusmelaksanakan ritual tersebut meskipun sudah 

makan Karena tetap akan berpengaruh.  

Selain ritual mencicipi, bagi mereka yang  memegang kepercayaan terhadap 

kapunang akan selalu cemas terhadap orang yang mengabaikan sebuah makanan 

maupun minuman yang diinginkannya. Masyarakat Botteng Utara percaya terdapat 

beberapa jenis makanan yang dianggap sangat sakral yang harus dimakan atau 

dicicipi bila diinginkannya karena, bisa menjadi pemicu seseorang menjadi celaka 

                                                             
37

Muhammad Basir, Wawancara, Sabtu 14 Maret 2020. 
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yang lebih parah dibanding makanan lain. Adapun beberapa makanan dan minuman 

yang dipercaya tingkat kesakralannyayaitu: 

1. Jagung 

Sebagian masyarakat gunakan jagung hanya sebagai makanan pokok sehari 

hari dan digunakan hanya sebagai makanan tambahan. Lain halnya pada masyarakat 

Botteng Utara yang menganggap jagung hanya sebagai makanan tambahan. Selain 

itu, bagi masyarakat tersebut jagung juga dianggap salah satu makanan yang 

dipercaya dapat membuat seseorang kapunang atau celaka yang efeknya lebih parah 

dibandingkan dengan makanan yang lainnya, yaitu bagi orang yang lupa 

mencicipinya.  

2. Kopi  

  Berbicata tentang kopi, sudah tidak asing lagi ditelinga. Kopi telah menjadi 

bagian dari kehidupan yang tak dapat terpisahkan oleh sebagian orang, terkadang ada 

orang mengawali harinya dengan secangkir kopi. Apalagi ditambah dengan rasanya 

yang khas menbuatnya menjadi minuman yang harus ada disetiap saat. 

Selain rasa, masih banyak hal yang terdapat pada kopi, Seperti yang dipercaya 

dalam masyarakat Botteng Utara, bahwa kopi yang dinikmati setiap saat, bukan 

hanya sekedar minuman biasa. Tapi dalam kepercayaannya, kopi memiliki kesakralan 

yang sangat tinggi. Jika ada orang yang kapunang disebabkan oleh kopi maka 

akibatnya lebih fatal dibandingkan dengan makanan atau minuman yang lain. 
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Foto bapak Andi sedang mencicipi kopi di depan rumahnya 

sebelum berangkat kerja 

Selain itu, jika dilihat dari kelatar belakang masyarakat Botteng Utara percaya 

terhadap kopi yang dapat menyebabkan kapunang, seperti yang disampaikan oleh 

Bapak Yusman Harun melalui wawancara bahwa” kopi (minuman kopi) pada 

dasarnya sangat sulit didapatkan orang-orang tua dahulu, karena minuman kopi tidak 

akan jadi tampa ada gula.  Begitupun untuk mendapatkan gula butuh dana dan waktu 

kerena orang tua tempat tinggalnya di kebun, sehingga sulit untuk menemukan 

penjual, butuh waktu berjam-jam untuk samapai ke tempat penjual atau pasar.  Dari 

semua itu, orang-orang sangat menghargai bila dijemuhi minuman kopi, jika tidak 

minum cukup hanya mencicipi sebagai bentuk penghargaan kepeda pembuatnya. 

D. Pengaruh  Kepercayaan Kapunang Terhadap Masyarakat Desa Botteng Utara 

 Pengaruh kepercayaan terhadap masyarakat merupakan sesuatu hal yang 

sudah tidak bisa kita dihindari lagi. Kepercayaan merupakan salah satu warisan 

budaya dan peristiwa sosial masyarakat dalam mempererat ikatan sosial di mana 
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kepercayaan itu tumbuh, hidup dan berkembang. Pengaruh kepercayaan terhadap 

kehidupan masyarakat merupakan sebuah bentuk nyata atau pengabdian dalam 

menjalankan sebuah budaya yang akan menjadi pegangan atau aturan dalam 

menjalani kehidupan sehari-hari. Pengaruh kepercayaan memiliki beragam dampak 

yang dapat membentuk perilaku seseorang atau masyarakat. 

 Pengaruh kepercayaan tidak bisa lepas dari setiap masyarakat. Seperti halnya 

pengaruh kepercayaan tradisi kapunang di Desa Botteng Utara sebagai berikut: 

1. Pengaruh Pada Aktivitas 

 Kepercayaan terhadap Kapunang  kini telah berkembang seiring berjalannya 

waktu. kepercayaan tersebut banyak berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. 

Pengaruh tersebut tentu membawa banyak nilai yang erat hubungannya keselamatan . 

 Kepercayaan terhadap kapunang yang dianggap sebagai sebuah musibah 

sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Botteng Utara, pengaruh 

kepercayaan ini sangat kuat dalam kehidupan sehari-hari, Begitu kuatnya, sebuah 

makanan dipercaya sebagai penentu keselamatan dari musibah yang akan menimpah. 

Bahkan jika ada anak minta makan lalu pergi dari rumah dan belum sempat 

mencicipi, maka dia akan dimarahi oleh orang tuanya, terlebih lagi bila dia pergi jauh 

dari rumah, maka anak itu akan dipukul karena takut akan celaka. Kepercayaan ini 

sangat mempengaruhi sikologis masyarakat tersebut, karena jika orang tua mereka 

mengetahui ada anak atau keluarganya lupa makan atau mencicipi makanan maka dia 

akan khawatir dan menjadi beban pikiran selama dalam perjalanan. Bukan hanya itu, 
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bahkan orang yang sudah pergi jauh dari rumah relah kembali jika ada makanan yang 

belum dicicipi yang diinginkannya.  

2. Perpengaruh Terhadap Akidah Islam 

  Ritual kapunang mengandung banyak pesan tertentu terhadap pelakunya. 

Ritual tersebut juga dimaknai sebagai symbol komunikasi atas penghormatan 

manusia kepada hal-hal gaib yang mereka anggap memiliki kekuatan luar biasa yang 

dapat menjamin keberlangsungan hidup mereka. Ritual-ritual tradisi itu dimaknai 

sesuatu yang dapat memberikan perlindungan, keselamatan untuk dirinya. 

 Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa orang muslim masih 

banyak yang melaksanakan upacara atau ritual keselamatan yang merupakan 

peninggalan nenek moyang yang dilatarbelakangi oleh ajaran kepercayaan animisme. 

Tradisi yang telah membudaya dalam suatu masyarakat itu akan sulit untuk 

dihilangkan, terlebih lagi jika tradisi itu menyangkut dengan masalah keselamatan 

hidup. 

 Seperti halnya masyarakat Botteng Utara secara umum menganut agama 

Islam, akan tetapi kepercayaan terhadap kapunang masih tetap bersanding dengan 

ajaran islam terutama mengenai takdir yang dianggap masyarakat masih ditentukan 

oleh sebuah makanan yang tidak dicicipi, Sedangkan dalam ajaran islam takdir 

merupakan sebuah sebutan atas pengetahuan Allah awt. Yang meliputi seluruh alam. 

Allah swt menulis segala peristiwa yang terjadi pada tempat dan waktu tertentu, baik 

kepeada alam maupun manusia. Allah swt telah memberikan suatu ketetapan atau 

takdir kepada manusia sejak berada dalam kandungan. Ketikan janin berusia 40 hari 
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Allah swt akan mengutus malaikat untuk mencatatnya, setelah itu Allah 

membentuknya, menciptakan penglihatan, pendengaran, kulit, daging dan tulangnya. 

Lalu malaikat mencatan ajal dan rizkinya sesuai kehendak Allah seperti dakam yang 

diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas‟ud, Rasulullah saw bersabda: 

ثَىَب َزْيُد ْثُه َوْهتٍ  ثَىَب اۡلَْعَمُش َحدا ثَىَب أَثِى َحدا ثَىَب ُعَمُر ْثُه َحْفٍص َحدا ِ  َحدا ثَىَب َعْجُد َّللاا َحدا

بِدُق انَْمْصُدوُق  ِ صهى َّللا عهيه وسهم َوهَْى انصا ثَىَب َرُسىُل َّللاا إِنا أََحَدُكْم يُْجَمُع فِى » َحدا

ِه أَْرثَِعيَه يَْىًمب، ثُما يَُكىُن َعهَمَخً ِمثَْم َذنَِك، ثُما يَُكىُن ُمْضَغخً ِمْثَم َذنَِك، ثُما يَ  ْجَعُث ثَْطِه أُمِّ

ُ إِنَْيِه َمهًَكب ثِأَْرثَِع َكهَِمبٍد، فَيُْكتَُت َعَمهُهُ َوأََجهُهُ َوِرْزلُهُ َوَشمِىٌّ أَْو َسِعيٌد، ثُما يُْىفَ  ُخ فِيِه َّللاا

ُجَم نَيَْعَمُم ثَِعَمِم أَهِْم انىابِر َحتاى َمب يَُكىُن ثَيْىَهُ َوثَيْىَهَب إَِلا ِذرَ  وُح، فَإِنا انرا اٌع، فَيَْسجُِك انرُّ

ُجَم نَيَْعَمُم ثَِعَمِم أَهْمِ   َعهَْيِه اْنِكتَبُة فَيَْعَمُم ثَِعَمِم أَهِْم اْنَجىاِخ، فَيَْدُخُم اْنَجىاخَ، َوإِنا انرا

َمِم أَْهِم انىابِر اْنَجىاِخ، َحتاى َمب يَُكىُن ثَيْىَهُ َوثَْيىَهَب إَِلا ِذَراٌع فَيَْسجُِك َعهَْيِه انِْكتَبُة، فَيَْعَمُم ثِعَ 

 «فَيَْدُخُم انىابَر 

Artinya: 

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah, telah mencertikan kepada kami 
Rasulullah saw : “Sesungguhnya salah satu dari kamu (sperma) dikumpulkan 
dalam perut ibumu selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal darah selama 
itu juga, kemudian menjadi segumpal daging selama itu juga, kemudian Allah 
mengutus malaikat untuk menyerukan 4 hal. Kemudian malaikat itu menulis 
amalnya, rezekinya, ajalnya, yang buruk maupun yang baik. Kemudian 
ditiupkan ruh ke dalam segumpal daging tersebut. Maka sesungguhnya salah 
seorang diantara kamu mengerjakan amalan ahli neraka hingga jarak antara 
dirinya dan neraka itu tinggal satu hasta, sampai melebihi apa yang telah 
ditetapkan padanya, tetapi kemudian ia mengerjakan amalan ahli surga, maka 
ia masuk ke dalam surga. Dan salah satu diantara kamu mengerjakan amalan 
ahli surga hingga jarak antara ia dan surga tinggal satu hasta, sampai ia 
melebihi apa yang telah ditetapkan padanya dan mengerjakan amalan ahli 
neraka, maka ia masuk ke dalam neraka”. 

 
 Bukti nyata dari penciptaan adalah segala apa yang ada di dunia ini telah 

diciptakan, tidak ada makhluk satu pun yang bisa menciptakan dirinya sendiri. Sang 

pencipta sangat jauh berbeda dari segala yang ada di bumi ini, zat yang maha tinggi 
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yang tidak bisa dilihat secara kasat mata,
38

  waktu yang terus berjalan dikehidupan 

kita tidak mampu memahaminya secara rasional. Takdir merupakan pengetahuan 

pengetahuan Allah swt secara sempurna tentang masa lampau dan masa yang akan 

datang. Allah swt mengusai seluruh waktu dan ruang, segalah sesuatu telah 

ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah swt. Setiap kejadian baik yang besar maupun 

yang kecil ada dalam pengetahuan Allah dan tercatat dalam sebuah kitab. Seperti 

firman Allah swt dalam QS. Yunus (10): 61. 

ُكمأ ُشهُىًدا َمهُىَن ِمهأ َعَمٍم إَِلا ُكىاب َعهَيأ َءاٖن َوََل تَعأ هُ ِمه لُرأ هُىْا ِمىأ ٖن َوَمب تَتأ
 َوَمب تَُكىُن فِي َشأأ

َمبِٓء َوََلٓ  ِض َوََل فِي ٱنسا َرأ ٖح فِي ٱۡلأ مَبِل َذرا ثأ ثَِّك ِمه مِّ ُسُة َعه را إِذأ تُفِيُضىَن فِيِهۚٓ َوَمب يَعأ

جِيٍه   ٖت مُّ جََر إَِلا فِي ِكتََٰ نَِك َوََلٓ أَكأ
َغَر ِمه َذَٰ  ١٦أَصأ

Terjemahnya:  

 “Dan tidaklah engkau (Muhammad) berada dalam suatu urusan, dan tidak 
membaca suatu ayat Al-Qur‟an serta tidak pula kamu melakukan suatu 
pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. 
Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan tuhanmu biarpun sebesar zarra, 
baik di bumi maupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang 
lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata 
(Lauh Mahfuz).  

 

                                                             
 

38
Harun Yahya, Ketiadaan Waktu dan Realitas Taqdir, (Jakarta: Robbani Press, 2003), h 36. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian penulis mengenai kepercayaan 

kapunang di Desa Botteng Utara, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju. Dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kepercayaan kapunang adalah suatu suatu anggapan akan adanya musibah 

yang ditimpa seseorang yang tidak mencicipi makanan atau minuman yang 

diinginkannya. 

2. Factor-faktor yang menyebabkan terbentuknya kepercayaan masyarakat 

Botteng Utara terhadap kapunang antara lain: kapunang merupakan 

kepercayaan yang dibawa oleh nenek moyang mereka yang dianggap 

sakral dan harus dilaksanakan sebagai bentuk pengabdian terhadap nenek 

moyang meraka dan bentuk kesetiaan memegang kepercayaan yang 

diwarisakan oleh nenek moyang mereka serta cara mereka merefleksikan 

pengalaman empirik. 

3. Kepercayaan terhadap kapunang jika ditinjau dari segi akidah islam, maka 

sebagian dalam pelaksanaan, maksud, dan tujuan kepercayaannya bisa jadi 

mengarah kepada kemusrikan. Karena kapercayaan kapunang terdapat 

keyakinan terhadap sebuah makanan yang menjadi penentu keselamatan 

dari musibah. Akidah Islam adalah kepercayaan kepada Allah, para 
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Malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-Nya, hari akhir, dan qada dan qadar, 

serta seluruh isi Al-Qur‟an dan hadis yang merupakan pedoman dalam 

agama Islam. Atau kata lainnya, akidah Islam merupakan kepercayaan 

pokok yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap manusia. 

B. Implikasi  

1. Diharapkan, masyarakat botteng Utara agar terhindar dari hal-hal yang 

mengarah kepada kemusrikan.Memperbaiki kayakinan agar tidak ada 

pemahaman bahwa musibah yang terjadi pada seseorang disebkan oleh 

kapunang. Sehingga kepercayaan yang terdapat di desa Botteng Utara tidak 

bertentangan dengan agama. 

2. Antara agama dan tradisi harus selalu sejalan, karena agama memiliki 

aturan-aturan serta petunjuk dari Allah swt.Sedangkan tradisi merupakan 

kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun oleh 

manusia.Agama harus dijadikan sebagai pedoman hidup yang dapat 

diinterpretasikan dalalm nilai-nilai tradisi yang berlaku. 
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Foto Ibu Rasia sedang mencicipi nasi di rumahnya 

saat ingin pergi ke kebun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Ibu Judaeni yang sedang mencicipi makanan agar terhindar dari 

Kapunang di rumahnya sebelum berangkat ke Kebun 
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Foto bersama bapak Nurdin kepala dusun Desa Botteng Utara 

setelah wawancara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Bersama bapak Andi Amin setelah wawancara 
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Foto bersama bapak Abdillah selaku imam mesjid 

Desa Botteng Utara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto bersama bapak Muhammad Basir sebagai tokoh adatDesa Botteng Utara 
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Foto bersama Bapak Syahril sebagai Kepala Desa Botteng Utara 
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