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ABSTRAK 

KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT BUAY TEKHUGGAK DALAM 

PERSPEKIF FILSAFAT MORAL  

(Studi Di Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus) 

Dewasa ini masalah menurunnya moral generasi muda sedang ramai 
diperbincangkan, ada berbagai faktor yang memperngaruhinya, diantaranya 
berkembang pesatnya teknologi, banyaknya budaya asing yang masuk ke 
Indonesia, dan mulai ditinggalkannya budaya lokal yang secara hakikat memiliki 
nilai kebaikan bagi para anggotanya. Sebagai penerus bangsa generasi muda atau 
remaja sangat penting untuk mendapatkan didikan moral sejak dini, baik dari 
keluarga dan juga kebudayaan yang ada di sekitarnya. Sebagai tradisi yang 
diperuntukkan bagi remaja  tentunya ada peraturan yang mengikat secara adat. 
Dalam hal ini dalam perspektif filsafat moral tradisi madang juga mengatur 
bagaimana tentang tingkah laku yang baik dan buruk, benar dan salah, yang kita 
kenal dengan filsafat moral. Buay Tekhuggak  adalah salah satu Kebuayan yang 
ada di Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus. Buay Tekhuggak 
sendiri terdiri dari 6 desa yaitu Menggala, Mulangmaya, Kappung Bakhu, 
Tanjung Jati, Suka Banjakh dan Banjakh Manis. Dimana adat istiadat masih 
cukup baik dilaksanakan, salah satu adat tersebut adalah tradisi madang, sebuah 
tradisi yang di jalankan oleh para remaja, dimana pada tradisi ini muda-mudi akan 
di nobatkan oleh tokoh-tokoh adat agar bisa mengikuti kegiatan-kegiatan adat dan 
diakhiri dengan makan bersama dirumah tokoh adat Buay Tekhuggak, tradisi 
madang ini bisa dikatakan langkah awal bagi muda-mudi agar bisa resmi 
mengikuti kegiatan-kegiatan adat. dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan pada 
tradisi ini terangkum dalam dua bagian, pertama: aktivitas sebelum diadakannya 
tradisi madang seperti mengadakan hippun, penentuan waktu pelaksanaan dan 
gotong royong, kedua: aktivitas pada saat pelaksanaan tradisi madang, seperti 
sambutan dari ketua tokoh adat Buay Tekhuggak, sambutan pangan tuha 
mekhanai Buay tekhuggak sekaligus menobatkan calon muda-mudi dihadapan 
para tokoh-tokoh adat, doa, dilanjutkan dengan makan bersama, setelah acara 
ditutup maka dilanjutkan dengan acara yang diselenggrakan oleh muda-mudi 
seperti tari-tarian adat, pantun bersaut, dan lain sebagainya. 
Penelitian ini bersifat field research, jenis penelitian ini lapangan yang 
memfokuskan pada tradisi madang yang diperankan oleh muda-mudi dalam 
perspektif filsafat moral, kemudian data-data yang sudah terkumpul dianalisa 
dengan menggunakan analisa kwalitatif selanjutnya ditarik kesimpulan dengan 
menggunakan metode deduktif. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara 
dan observasi langsung kepada obyek  sasaran yaitu dengan mengadakan 
wawancara pada tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda-
pemudi, guna untuk mendapatkan sumber dan materi yang menjadi objek 
penelitian.  
 



 

Hasil penelitian ini menujjukkan bahwa tradisi madang bukan hanya berkaitan 

mengenai masalah adat kebiasaan yang dilakukan masyarakat setempat, 

melainkan juga terdapat makna yang berkaitan dengan pembinaan moral, 

khususnya bagi para remaja, karena tradisi madang memang ditujukan untuk para 

remaja. Bertitik tolak pada krisis moral yang sedang dialami masyarakat saat ini 

disebabkan oleh salah satunya punahnya kearifan-kearifan lokal yang sudah 

digantikan dengan kebudayaan-kebudayaan asing. Maka nilai-nilai pada tradisi 

madang sangat relevan bagi pembinaan moral generasi muda saat ini. implikasi 

penelitian ini adalah bahwa nilai-nilai yang ada pada tradisi madang sangat 

dibutuhkan untuk pendidikan moral bagi generasi muda dewasa ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

COMMUNITY LOCAL WISDOM BUAY TEKHUGGAK  IN THE 

PERSPECTIVE OF PHILOSOPHY MORAL 

( Study In District Kota Agung Timur Tanggamus) 

 

Today, the younger generation decreased morale problems were busy discussed, 
there are various factors that can be influenced, including the rapid growth of 
technology, the number of foreign culture into Indonesia, and began the 
abandonment of local culture which nature has virtue for its members. As the 
nation's next generation of young or adolescent is very important to get the moral 
discipline early on, both from the family and also in the surrounding culture. As a 
tradition reserved for teenagers certainly no binding customary rules. In this case, 
the tradition of moral philosophy in perspective Madang also regulate how about 
good behavior and bad, right and wrong, we know with a moral philosophyBuay 
Tekhuggak is one Kebuayan in Kota Agung Timur district Tanggamus. Buay 
Tekhuggak itself consists of six villages namely Menggala, Mulangmaya, 
Kappung Bakhu, Tanjung Jati, Suka Banjakh and Banjakh Manis. Where customs 
is still quite well executed, one of the custom is the tradition of Madang, a 
tradition which is run by young people, which in the tradition of young people 
will be crowned by the traditional leaders in order to follow the activities of 
indigenous and ends with meal together at home Buay Tekhuggak traditional 
leaders, Madang tradition is said to be the first step for young people to be 
authorized to follow the activities of customs. and the activities carried on this 
tradition summed up in two parts, first: activity prior to the traditions such as 
holding hippun Madang, 
This research is a field researchfocusing on the traditions of Madang, played by 
young people in the perspective of moral philosophy, then the data already 
collected were analyzed using qualitative analysis subsequently drawn 
conclusions using deductive method. This research was conducted by means of 
interviews and observations directly to the target object is to conduct interviews 
on traditional leaders, religious leaders, community leaders and youth leaders, in 
order to obtain the material source and the object of research. 
This study departs from the declining morale of young people who even has 
penetrated into all walks of life, where many young people have a lot to leave the 
local culture and prefer a foreign culture which essentially provides many 
negative effects for the moral development of the young generation, because 
basically in the local culture has been set up how that can be the generation that 
has a good moral. And one of the local culture that is the tradition of Madang, 
where it is set clearly how the attitude is supposed to juveniles that can be a moral 
human beings either in life or customs of everyday life. 

 

 

 



 

PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

 
1. Transliterasi Arab-Latin 

Arab Latin Arab Latin Arab Latin Arab Latin 

 N ن Zh ظ Dz ذ A ا

 W و ‘ ع R ر B ب

 H ه Gh غ Z ز T ت

 ’ ء F ف S س Ts ث

 Y ي Q ق Sy ش J ج

   K ك Sh ص Ha ح

   L ل Dh ض Kh خ

   M م Th ط D د

 
2. Vokal 

Vokal 

Pendek 
Contoh Vokal Panjang Contoh VokalRangkap 

 A ا جدل Â ي... سار  Ai 

 I ي سبل Î و... قیل  Au 

 U و ذكر Û یجور   

 
3. Ta’ marbuthah 

Ta’ marbuthah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kashrah, dan 

dhammah, transliterasinya ada /t/. Sedangkan ta’ marbuthah yang mati 

transliterasinya adalah /h/. Seperti kata: Thalhah, janatu al-Na’im. 

4. Syaddah dan Kata Sandang. 

Dalam transliterasi, tanda syaddah dilambangkan dengan huruf, yaitu 

huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Seperti kata: 



 

nazzala, rabbana. Sedangkan kata sandang “al” tetap ditulis “al”, baik pada kata 

yang dimulai dengan huruf qamariyyah maupun syamsiyyah. Contoh :al- markaz, 

al Syamsu. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang 
 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku, 

ras, dan kebudayaan yang berbeda, dan tentunya akan banyak juga kearifan lokal 

yang  ada di setiap wilayah tertentu. Salah satu suku yang mendiami Indonesia 

adalah suku Lampung, yaitu suku yang ada di  Propinsi Lampung, Sumatra 

Selatan. Suku Lampung terdiri dari dua bagian besar, yaitu  Saibatin/Pesisir yang 

berdialek A, dan Pepadun yang berdialek O. Kemudian baik Pepadun atau 

Saibatin terbagi lagi menjadi beberapa kelompok. Lampung Pepadun terdiri dari 5 

kebuayan yaitu Pubian Telu Suku, Abung Siwo Mego, Tulang Bawang Mego Pak, 

Way Kanan Buay Lima, Dan Sungkai Bunga Mayang.1  

Sama halnya dengan Lampung Pepadun, Lampung Saibatin juga terdiri 

dari 9 kebuayan yaitu, Pesisikh (Peminggikh) Semaka, Pesisikh (Peminggikh) 

Pemanggilan, Pesisihk (Peminggikh) Teluk, Meninting (Kalianda), Belalau Krui, 

Ranau Muara Dua, Komering Kayu Agung, Dan Cikoneng Banten.2  

Keraifan lokal yang yang juga merupakan pandangan hidup masyarakat 

Lampung yaitu piil pesenggikhi,  yang terdiri dari 4 unsur diantaranya; Juluk 

Adok, Nemui nyimah, Nengah nyapur, dan Sakai sambayan. Secara etiomologi 

piil pesenggikhi terdiri dari dua istilah yaitu piil dan pesenggikhi. Dijelaskan oleh 

Himyari Yusuf yang menukil dari Maria Julia mengatakan bahwa piil berasal dari 

                                                
1 Sabaruddin,Sa, Sai Bumi Ruwa Jurai Lampung Pepadun Dan Saibatin/Pesisir, (Jakarta: 

Bulutin Way Lima Manjau, 2012), h. 26 
2 Ibid, h. 26 



 

bahasa arab yaitu fiil  yang berarti prilaku dan pesenggikhi berarti keharusan 

bermoral tinggi, berjiwa besar, tahu diri serta tahu akan berbagai kewajiban dan 

hak.3 

Filsafat hidup Piil Pesenggikhi dalam pengertian yang lebih luas, meliputi 

nilia-nilai luhur dan hakiki yang menunjukkan kepribadian serta jati diri 

masyarakat Lampung, karena nilai-nilai luhur yang ada di dalam filsafat hidup 

tersebut secara esensial sesuai dengan paham kemanusiaan dan disesuaikan 

dengan kenyataan hidup masyarakat orang Lampung serta diakui kebenarannya.4  

Adapun kandungan makna yang lebih luas Chaidar yang dikutip oleh 

Himyari Yusuf bahwa keempat unsur piil pesenggikhi tersebut meliputi makna 

yang sangat luas dan mendalam seperti: 

1) Bejuluk Adek, bermakna keharusan berjuang untuk 

meningkatkan kemampuan kesempurnaan hidup, bertata tertib 

dan bertata krama sebaik mungkin 

2) Nemui Nyimah, bermakna keharusan bbersikap hormat dan 

sopan santun terhadap sesama dan terhadap seluruh realitas 

yang ada disekitar 

3) Nengah Nyapur, yang bermakna keharusan untuk berinteraksi 

dan bergaul, mengembangkan ide-ide pemikiran dan pendapat-

pendapat sesuai dengan konteks ruang dan waktu. 

                                                
3 Himyari, Yusuf,  Filsafat Kebudayaan”Strategi Pengembangan Kebudayaan Berbasis 

Kearifan Lokal”, (Bandar Lampung : Harakindo Publishing, 2013), h. 111 
4 Ibid, h. 112 



 

4) Sakai Sambayan bermakna keharusan berjiwa sosial dan tolong 

menolong dalam segala bentuk kegiatan untuk mencapai 

kebaikan.5 

Jika piil piesenggikhi memuat tentang bagaimana seharusnya bersikap di 

dalam masyarakat, maka ada juga istilah kearifan lokal masyarakat Lampung 

yaitu muakhi. Di dalam buku budaya muakhi yang ditulis oleh Prof. Dr. H. A. 

Fuazie Nurdin, MS, bahwa muakhi secara konseptual dapat dipahami sebagai nilai 

etis dalam budaya lokal yang teraktualisasi secara dinamis. Untuk itu 

pemaknaannya perlu di redefinisi agar nilai-nilai etis berbasis budaya lokal itu 

lebih berguna bagi pengembangan masyarakat, bangsa dan negara.6 

Muakhi sendiri berasal dari kata puakhi, artinya saudara kandung atau 

saudara sepupu dari pihak bapak maupun ibu. Muakhi berarti persaudaraan dalam 

hubungan bertetangga, selain itu ada juga kemuakhiaan yaitu sistem persaudaraan 

antar marga. Dan minak muakhi berarti lingkungan persaudaraan. Dalam bentuk 

lain istilah akhum juga berarti saudara.7 

Konsep muakhi selain hanya sebagai bentuk kearifan lokal, juga terdapat 

makna filosofis di dalamnya, yaitu budaya muakhi juga bisa memberikan 

kontribusi untuk membangun kesadaran. Hal tersebut terlihat dalam konteks 

pelestarian budaya lokal pada masyarakat adat Pepadun, khususnya budaya 

muakhi relevan untuk diintegrasikan dan diimplementasikan secara sinergis dalam 

                                                
5 Ibid, h. 112 
6 A. Fauzie, Nurdin, Budaya Muakhi Dan Pembangunan Daerah Menuju Masyarakat 

Bermartabat, (Yogyakarta : Gama Media, 2009), h. 5 
7 Ibid, h. 7 



 

pembangunan daerah khususnya di era otonomi daerah yang disertai dengan 

pendekatan kearifan budaya lokalnya.8 

Artinya dalam konsep budaya muakhi yang bukan hanya secara harfiah 

berarti saudara baik itu saudara sekandung, saudara karna bertetangga, saudara 

karna satu marga, dan lain sebagainya, juga bisa memberikan kontribusi bagi 

pembangunan daerah, dengan beraanggapan ‘kita bersaudara’ akan timbul rasa 

ingin bekerjasama, saling menolong dan untuk lebih jauhnya diharapkan bisa 

meredam konflik baik dalam lingkup masyarakat asli Lampung ataupun 

pendatang. Dan konsep ini juga selaras dengan konsep piil pesenggikhi  jika piil 

pesenggikhi lebih menekankan bagaimana harus bersikap dan bagaimana cara 

menempatkan diri di dalam masyarakat, lebih jauh lagi konsep budaya muakhi 

menekankan bahwa dengan landasan merasa saling bersaudara bisa menyatukan 

satu sama lain sehingga pertumbuhan pembangunan daerah bisa lebih mudah 

tercapai. 

Dilihat dari beberapa kelompok atau kebuayan yang ada di atas suku 

Lampung, beberapa kearifan lokal ada juga yang berbeda baik dari segi nama dan 

pelaksanaannya. Seperti halnya dalam acara perkawinan, jika Lampung Saibatin 

mengenal istilah bejojokh dan semanda, bejojokh artinya perempuan 

meninggalkan orang tua dan ikut dirumah laki-laki, sedangkan semanda adalah 

laki-laki yang ikut tinggal dirumah perempuan. Maka tidak halnya dengan 

Lampung Pepadun yang hanya mengenal istilah bejojokh saja. kemudian dari 

beberapa Kebuayan tersebut terbagi lagi menjadi beberapa bagian, salah satu 

                                                
8 Ibid, h. 119 



 

kebuayan yang ada dalam kelompok Lampung Saibatin yaitu pesisikh peminggikh 

semaka tersebutlah Kebuayan Tekhuggak/Kheggak/Tekheggak.9 

Pada masyarakat Lampung Saibatin khususnya Buay Tekhuggak, ada 

kearifan lokal  yang bukan hanya melibatkan satu desa saja melainkan meliputi 

satu kebuyaan, dan ada 6 pekon yang meliputi kebuayan Tekhuggak yaitu pekon 

Banjakh Manis, Tanjung Jati, Kappung Bakhu, Mulang Maya, Menggala Dan 

Suka Banjakh. Dari keenam pekon diatas semua masuk wilayah Kecamatan Kota 

Agung Timur kecuali pekon Banjakh Manis masuk dalam Kecamatan Gisting. 

Dan kearifan lokal  tersebut dinamakan madang. 

Madang secara harfiah diartikan sebagai makan bersama.10 Sedangkan 

secara istilah madang adalah perkumpulan bujang gadis dirumah pemimpin adat 

suatu marga atau  pangikhan guna menobatkan bujang gadis agar bisa mengikuti 

kegiatan-kegiatan adat, diakhiri dengan doa dan makan bersama.11  

Tujuan dari madang sendiri yaitu untuk penobatan bagi bujang gadis yang 

belum masuk dalam kegiatan-kegiatan adat, karna dalam masyarakat Lampung 

khususnya Saibatin, khusunya lagi pada Kebuayan Tekhuggak merupakan suatu 

kesalahan jika ada bujang gadis yang mengikuti kegiatan-kegiatan adat tapi belum 

pernah dinobatkan atau sebutan pada Buay Tekhuggak cakak gedung. Cakak 

artinya naik sedangkan gedung artinya rumah adat.12 

                                                
9 op. cit, Sabarudin, Sa, h. 30 
10 Zaifi, Glr Khadin Cahaya Makhga, Wawancara, Masyarakat Marga Buay Tekhuggak, 

25/05/2016 
11 Ibid, Wawancara, Zaifi, 25/08/2016 
12 Nasrudin, Glr Khaja Bangsawan, wawancara, Masyarakat Buay Tekhuggak , 

30/05/2016 



 

Madang dilakukan dirumah pengikhan, sebelum madang dialaksanakan 

ada beberapa tahapan yang harus dilakukan daintaranya: 

1. Hippun  

Hippun artinya perkumpulan, yaitu perkumpulan antara pengikhan 

dengan tokoh adat yang mendiami setiap desa yang ada dibawah 

wilayah pengikhan. Sebutan untuk tokoh-tokoh adat tersebut adalah 

penyimban  penggawa dan penyimbang suku. Penyimbang penggawa 

adalah pemimpin adat yang berada dibawah kekuasaan pengikhan 

yang berlainan desa dengan pengikhan, sedangkan penyimbang suku 

adalah pemimpin adat yang ada dibawah kekuasaan pengikhan yang 

berada satu desa dengan pengikhan. 

Tujuan diadaknnya hippun, atau perkumpulan adalah pengikhan 

meminta kepada penyimbang suku dan penggawa untuk 

mengumpulkan bujang gadis yang ada didesa mereka masing-masing 

yang kiranya sudah memenuhi syarat mengikuti acara madang, selain 

bujang gadis yang akan dinobatkan bujang gadis yang sudah pernah 

cakak gedung atau sudah dinobatkan juga turut diundang guna 

meramaikan kegiatan madang tersebut.  

Bujang gadis yang bisa ikut penobatan adalah bujang gadis yang 

sudah memenuhi syarat berumur 17 tahun, namun beberapa tahun 

terakhir bujang gadis yang sudah lulus pendidikan menengah keatas 



 

atau SMA sederajat sudah bisa mengikuti penobatan, walaupun belum 

berusia 17 tahun.13 

                                                                                
2. Penentuan Waktu Pelaksanaan Madang 

 
Setelah ada pemberitahuan maka bujang gadis berkumpul dirumah 

pengikhan guna menentukan kapan madang akan dilaksanakan, 

biasanya kumpulan ini diadakan setengah bulan sebelum madang 

diadakan. Dan menurut kebiasaan yang ada di Mahkga Buay 

Tekhuggak persiapan  kegiatan madang mulai dilaksanakan  10 hari 

sebelum idul fitri, dengan puncak acara makan bersama pengikhan dan 

penyimbang suku beserta penyimbang penggawa sekaligus penobatan 

bagi bujang gadis yang sudah dianggap layak mengikuti kegiatan-

kegiatan adat yaitu pada hari raya setelah solat idul fitri. 

3. Gotong Royong  

Sebelum hari penobatan ada beberapa kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan oleh bujang gadis baik yang sudah dinobatkan atau yang 

belum, diantaranya mereka bergotong royong membersihkan gedung 

atau rumah adat dan juga membersihkan masjid, kuburan dan aliran air 

yang ada di setiap desa.14 

Sedangkan tahapan rumusan acar pada saat madang diantaranya: 

1. Setelah solat idul fitri maka bujang gadis yang akan dinobatkan 

atau yang sudah dinobatkan, tokoh-tokoh adat seperti 
                                                

13 Rusli ( Glr :Khaja Cahaya Makhga), Wawancara, Masyarakat Buay  Tekhuggak, 
04/06/2017 

14 Amsari, Glr Khadin Suku Mulia, Wawancara, Tokoh Adat  Buay Tekhuggak, 
06/06/2017 



 

pengikhan, penyimbang adat, penyimpang suku dan sesepuh-

sesepuh adat lainnya  berkumpul di gedung 

2. Setelah acara dibuka dilanjutkan oleh sambutan oleh 

pengikhaan.  

3. Sambutan dari dari pangan tuha mekhanai, dalam sambutan ini 

pangan tuha mekhanai meresmikan kepada tokoh-tokoh adat 

terutama pengikhan dan masyarakat dalam marga buay 

Tekhuggak bahwa ada tambahan beberapa anggota bujang 

gadis yang sudah bisa mengikuti kegiatan-kegiatan adat.  

4. Doa dilanjutkan makan bersama. 

5. Dilanjutkan dengan acara-acara yang diselenggarakan oleh 

bujang gadis, seperti tari-tarian adat, misal bedana, pantun 

bersaut dan lain sebagainya.15 

Kegiatan madang adalah inti dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh 

bujang gadis, karna dalam adat Lampung khususnya Saibatin tidaklah 

sembarangan bujang gadis bisa mengikuti acara-acara adat sebelum dinobatkan, 

selain dari pada itu kegiatan madang juga disebut sebagai pondasi awal bagi 

setiap anggotanya agar bisa menjalankan peranannya dengan benar, baik dalam 

lingkungan adat ataupun lingkungan sosial lainnya.  

Karena tujuan madang selain penobatan bahwa bujang gadis tersebut 

resmi dan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan adat juga mengingatkan kepada 

bujang gadis bahwa mereka bukan lagi anak-anak, ada tugas, kewajiban dan juga 

                                                
15 Ibid, Wawancara, Amsari, 06/06/2017 



 

batasan–batasan tertentu yang harus mereka patuhi, baik itu dalam kaitannya 

dengan adat istiadat atau dalam kehidupan sehari-hari, dan jika bujang gadis 

sudah resmi dinobatkan kemudian melanggar batasan-batasan adat tersebut maka 

akan ada sanksi adat yang berlaku, setiap sanksi bergantung pada jenis kesalahan 

yang dilakukan, mulai dari dicemooh sampai dikeluarkan dari adat istiadat16.  

Tradisi madang adalah sebuah tradisi yang ditujukan pada muda-mudi 

dimana yang menjalankan semua kegiatan adalah muda-mudi. Karna bukan hanya 

dalam pandangan secara universal saja bahwa dimana pada masa-masa remaja 

adalah masa yang sangat rentan terhadap pengaruh-pengaruh tidak baik yang jika 

tidak sejak dini di berikan arahan bagaimana bisa membedakan yang baik atau 

buruk suatu perbuatan, benar atau salah suatu kelakuan, dengan begitu diharapkan 

anggotanya bisa memiliki adat kebiasaan yang baik dan benar.  

Masa remaja adalah masa yang rentan seperti yang dijelaskan oleh Zakia 

Darajat, bahwa remaja adalah masa peralihan, yang ditempuh oleh seseorang dari 

kanak-kanak menuju dewasa. Atau dapat dikatakan bahwa masa remaja adalah 

perpanjangan masa kanak-kanak sebelum mencapai masa dewasa.17  

Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa pada masa kanak-kanak dan 

dewasa itu jelas kedudukannya. Pada masa kanak-kanak belum matang dalam 

segala hal, seperti fisik, mental, dan masih bergantung pada orang lain juga belum 

bisa menjalankan tanggung jawab dengan baik, lain halnya dengan masa dewasa, 

                                                
16 Ibid, Wawancara, amsari, 06/06/2017  
17 Zakiah, Darajat, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 82 



 

baik fisik ataupun emosinya  telah cukup berkembang, sudah bisa mengemban 

tanggung jawab dengan benar dan juga tidak lagi bergatung pada orang tua.18 

Jika masa kanak-kanak dan masa dewasa jelas terlihat ciri-cirinya, lain 

halnya dengan masa remaja, dimana pada masa ini bentuk fisik sudah seperti 

orang dewasa tetapi sebenarnya belum matang dalam segi emosi dan sosialnya, 

mereka ingin berdiri sendiri dan tidak bergantung pada orang tua tetapi  mereka 

belum mampu berdiri sendiri dan memenuhi kebutuhan mereka sendiri, Karna ada 

ketidaksesuain antara fisik, emosi dan pemikiran maka masalah pokok yang 

sangat menonjol saat ini adalah kaburnya nilai-nilai dimata remaja, mereka 

dihadapkan pada berbagai kontradiksi dan aneka ragam pengalaman moral yang 

menyebabkan mereka bingung untuk memilih mana yang baik untuk mereka. 

Karna itu pada masa ini rawan terjadi penyimpangan-penyimpangan, untuk itu 

penting sekali memberikan pondasi yang kuat dan itu dimulai dari lapisan paling 

kecil yaitu keluarga dan juga lingkungan. 

Berbicara tentang bagaimana perbuatan baik dan buruk maka tidak 

terlepas dari pembahasan apa itu moral, seperti dijelaskan oleh Abuddin Nata 

dalam bukunya akhlak tasawuf, “moral adalah suatu istilah yang digunakan 

untuk menentukan batas-batas dari sifat dan perangai, kehendak, pendapat atau 

perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik dan buruk.”19   

Menurut Burhanuddin Salam, moral mempunyai pengertian sama dengan 

kesusilaan, memuat ajaran tentang baik buruknya perbuatan. Jadi perbuatan itu 

                                                
18 Ibid, Zakiah Darajat, Ilmu Jiwa Agama, h. 82-83 
19 Abuddin, Nata, Akhlak Tasawuf,  (Jakarta, Rajawali Pers, 2011), h. 92 



 

dinilai sebagai perbuatan yang baik atau perbuatan buruk, penilaian ini 

menyangkut perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.20  

Dalam banyak kajian moral sering kali disamakan dengan etika, susila, 

dan akhlak yaitu sama-sama membahas tentang perbuatan manusia dari sudut 

tingkah laku yang  baik dan buruk, kesemua istilah sama-sama menghendaki 

terciptanya keadaan masyarakat yang baik, teratur, aman, damai dan tentram 

sehingga sejahtera batiniah dan lahiriyah. Hanya saja ada perbedaan diantaranya 

terletak pada sumber yang dijadikan patokan untuk menentukan baik dan buruk. 

Jika dalam etika penilaian baik dan buruk berdasarkan pada akal pikiran dan pada 

moral dan susila berdasarkan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat, maka 

akhlak ukuran yang digunakan untuk menentukan baik dan buruk adalah Al-quran 

dan al-hadis.21 Selain itu juga perbedaaan antara etika, moral dan susila terletak 

pada kawasan pembahasannya, jika etika lebih banyak bersifat teoritis maka moral 

dan susila lebih banyak bersifat praktis. 

Relevan dengan pandangan diatas, Muhammad Said juga mengungkapkan 

perbedaan etika dan moral, jika  moral atau moralitas dipakai sebagai tolak ukur 

untuk menilai suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sedangkan etika 

dipergunakan sebagai kerangka pemikiran untuk mengkaji sistem-sistem atau nilai 

                                                
20 Burhanuddin, Salam, Etika Individual, (Pola Dasar Filsafat Moral), (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2012), h. 2 
21 Op, Cit, Abuddin Nata, h, 97. 



 

atau kode.22 Jadi muatan bobot etika lebih banyak pada sifat teori sedangkan 

moral lebih banyak bersifat praktis.23  

Selaras dengan pandangan diatas, Burhanuddin Salam dalam bukunya 

Etika Individual yang telah menukil dari W.J.S Poerwadarminto mengemukakan 

bahwa moral adalah ajaran tentang baik dan buruk perbuatan dan kelakuan, 

sedangkan etika adalah ilmu pengetahuan asas-asas akhlak (moral)24. 

Moralitas menurut Poespoprodjo adalah kualitas dalam perbuatan manusia 

yang menunjukkan bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruknya 

perbuatan manusia.25  

Hal yang mendasar yang tidak dapat terlepas dari pembicaran tentang 

pembenaran moral adalah persoalaan yang berkenaan dengan pertanyaan 

bagaimana seseorang dapat hidup dengan cara yang baik setiap saat. Manusia 

terlahir dalam keadaan baik sehingga menjadi tugasnya untuk selalu 

mempertahankan kebaikan tersebut senantiasa ada dalam sebutan dirinya. 

Tanggung jawab dari eksitensinya didunia ini adalah memfungsikan dirinya 

sedemikian rupa agar meraih nilai-nilai moral menjadi miliknya yang sejati, 

sehingga ia pantas disebut sebagai manusia. 

Standar moral manusia banyak ditentukan oleh tingkat perkembangan 

sosialnya, intelegensinya, dan ilmu pegetahuan yang berkembang. Moralitas 

tumbuh dan berkembang dalam kehidupan manusia sebagai pembuka bagi 

                                                
22Muhammad, Said, Etika Masyarakat Indonesia, (Jakarta : Pradya Paramita, 1980), h. 

23-24 
23Hamah,Ya’kub, Etika Islam :Pembinaan Akhlakul Karimah,(Bandung: Diponegoro, 

1996),H. 14 
24Op. cit, Burhanuddin Salam, h. 2 
25Poespoprodjo, Filsafat Moral “Kesusilaan Dalam Teori Dan Praktek”, (Bandung: 

Pustaka Grafika, 1999), h.118 



 

kehidupan yang lebih maju kearah kehidupan yang membahagiakan dan penuh 

makna.26 

Dari beberapa pemaparan tentang moral diatas, dapat dipahami bahwa 

moralitas adalah suatu kualitas dalam perbuatan manusia yang dengan itu manusia 

dapat berkata perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk, dengan demikian 

maka moralitas itu mencangkup tentang baik dan buruk perbuatan dari setiap 

manusia dalam arti bahwa baik dan buruk memainkan peranan dalam hidup 

manusia. Moralitas juga merupakan fenomena manusiawi yang universal dan 

moralitas hanya terdapat pada manusia tidak pada makhluk lain.  

Berbicara masalah moral, di Indonesia sendiri pembahasan mengenai 

moral sudah banyak diperbicangkan, kegelisahan-kegelisahan sudah mulai tampak 

dari berbagai kalangan, terutama pada masyarakat di kota-kota besar sekarang ini 

sebagian moral anggotanya sudah rusak, atau mulai merosot, dimana kepentingan 

umum tidak lagi dinomor satukan, akan tetapi kepentingan dan keuntungan 

pribadilah yang menonjol pada banyak orang. 

Kejujuran, kebenaran, keadilan dan keberanian telah tertutup oleh 

penyelewengan-penyelewengan baik yang terihat ringan maupun berat, banyak 

terjadi adu domba, hasad dan fitnah, menjilat, menipu, berdusta, mengambil hak 

orang sesuka hati, disamping perbuatan-perbuatan maksiat lainnya27. Yang 

dihinggapi oleh kemorostan moral itu bukan hanya orang dewasa, akan tetapi 

                                                
26 Undang, Ahmad.Kamaluddin, Filsafat Manusia”Sebuah Perbandingan Antara Islam 

Dan Barat”,(Bandung: Pustaka Setia, 2012),  h. 220 
27 Zakiah, Darajat, Membina Nilai-Nilai Moral Di Indonesia, (Jakarta : Bulan Bintang, 

1976),  h. 9 



 

telah menjalar sampai kepada tunas-tunas muda yang kita harapkan untuk 

melanjutkan perjuangan membela nama baik bangsa dan Negara kita28. 

Belum lagi Pada abad ke-20 ini modernisasi sudah mulai merambak 

keberbagai belahan dunia, termasuk Indonesia sendiri. Pengertian Modernisasi 

adalah suatu transformasi total kehidupan bersama yang tradisional atau pra 

modern dalam arti teknologi serta organisasi sosial kearah pola-pola ekonomis 

dan politis yang menjadi ciri Negara-negara barat yang stabil29.   

Sebagai suatu bentuk perubahan sosial, modernisasi biasanya merupakan 

bentuk perubahan sosial yang terarah dan terencana. Perencanaan sosial dewasa 

ini menjadi ciri umum bagi masyarakat atau Negara yang sedang mengalami 

perkembangan. Suatu perencanaan sosial haruslah didasarkan pada pengertian 

yang mendalam tentang bagaimana suatu kebudayaan dapat berkembang dari taraf 

yang lebih rendah ke taraf yang lebih maju atau modern. Di Indonesia, bentuk-

bentuk modernisasi banyak kita jumpai di berbagai aspek kehidupan 

masyarakatnya, baik dari segi pertanian, industri, perdagangan, maupun sosial 

budayanya. Sayangnya, penggunaan istilah modernisasi banyak disalah artikan 

sehingga sisi moralnya terlupakan. Banyak orang yang menganggap modernisasi 

hanya sebatas pada suatu kebebasan yang bersifat keduniawian. 

Modernisasi menghendaki kemajuan di berbagai bidang seperti teknologi 

dan fashion misalnya, Kemajuan di bidang teknologi pada zaman modern ini telah 

membawa manusia ke dalam dua sisi, yaitu bisa memberi nilai tambah 

(positif), tapi pada sisi lain dapat mengurangi (negatif). Efek positifnya tentu saja 
                                                

28 Ibid, h.10 
29 Soerjono, Soekanto.Budi Sulistyowati,Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta : PT Raja 

Grafindo Persada, 2013), h. 304 



 

akan menigkatkan keragaman budaya melalui penyediaan informasi yang 

menyeluruh sehingga memberikan orang kesempatan untuk mengembangkan 

kecakapan-kecakapan baru dan meningkatkan produksi. Sedangkan efek 

negatifnya kemajuan teknologi akan berbahaya jika berada di tangan orang yang 

secara mental dan keyakinan agama belum siap.  

Mereka dapat menyalahgunakan teknologi untuk tujuan-tujuan yang 

destruktif dan mengkhawatirkan. Misalnya Jaringan-jaringan peredaran obat-obat 

terlarang, tukar menukar informasi, penyaluran data-data film yang berbau 

pornografi di bidang teknologi komunikasi seperti komputer, internet, dan 

sebagainya akan semakin intensif pelaksanaannya. Selain itu juga majunya 

teknologi saat in juga mempermudah kebudayaan-kebudayaan asing masuk ke 

Indonesai, dan itu menyebabkan banyaknya budaya-budaya asli Negara kita yang 

mulai ditinggalkan, seperti contohnya cara berbicara pada orang yang lebih tua, 

sudah jarang terlihat yang mencium telapak tangan orang tua, cara bersalaman 

sudah digantikan dengan melambaikan tangan dan kata salam sudah digantikan 

dengan istilah hello,  belum lagi  cara berpakaian atau sering disebut dengan 

istilah fashion, dengan mengunakan pakaian-pakaian mini misalnya, aurat bukan 

lagi hal yang harus dijaga dan ditutupi melainkan justru dipertontonkan 

dikhalayak umum. dan ini juga yang memicu terjadinya tindak kriminalitas seperti 

pelecehan seksual sampai pada perkosaan. 

Kerusakan moral saat ini sudah sampai pada kondisi yang sangat 

memprihatinkan. Dan itu terjadi pada semua level masyarakat. Anak-anak remaja 

hingga orang dewasa sudah banyak yang terjangkit penyakit ini. Maraknya 



 

kenakalan dikalangan remaja, pergaulan bebas, tawuran, dan berbagai perilaku 

menyimpang lainnya merupakan bukti bahwa moral remaja kita sudah rusak. Para 

pejabat sudah tidak mempunyai rasa malu meminta dan mengambil sesuatu yang 

bukan haknya. Para wanita lebih senang pamer aurat dimuka umum dan bergaul 

tanpa batas. Dengan alasan seni para artis dan media telah meracuni masyarakat 

dengan tontonan yang merusak akhlak.  

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya kerusakan moral adalah sebagai 

berikut :30 

1. Kurangnya pembinaan mental 

2. Kurangnya pengenalan terhadap nilai pancasila 

3. Kegoncangan suasana dalam masyarakat 

4. Kurang jelasnya hari depan dimata anak muda 

5. Pengaruh budaya asing  

Dari pemaparan diatas mengenai moral masyarakat di Indonesia dewasa 

ini jelas sudah jauh dari nilai-nilai yang ada dalam tradisi madang, karena tradisi 

madang menghendaki masyarakat yang bermoral baik dalam berbagai aspek 

kehidupan. Untuk itu penulis menganggap penelitian ini perlu untuk diteliti. 

Memperhatikan rangkaian uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa 

obyek material dalam penelitian ini adalah kearifan lokal yang ada pada Buay 

Tekhuggak yaitu “Madang” dan obyek formalnya adalah “Filsafat Moral”, 

dengan kata lain bahwa penelitian ini akan menggali hakikat  nilai-nilai madang  

dalam tinjauan filsafat moral. 
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B. Permasalahan 
 
1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasikan 

beberapa pembahasan dan penelitiannya, antara lai sebagai berikut: 

a. Kearifan lokal yang ada merupakan salah satu kekayaan bangsa 

Indonesia, dan dari setiap budaya tersebut mengandung nilai-

nilai dan makna yang ditujukan untuk kebaikan setiap anggota 

masyarakatnya, ironisnya kebudayaan itu hanya tinggal 

kenangan, jangan kan makna dan nilai-nilainya bahkan sebutan 

namanya saja banyak yang sudah tidak mengetahuinya.  

b. Disadari atau tidak dewasa ini telah banyak produk kebudayaan 

yang sebenarnya memiliki makna dan nilai-nilai yang 

membangun, sudah banyak ditinggalkan karena berbagai faktor 

dan alasan tertentu. 

c. Maraknya pola hidup instan dan juga pengaruh perkembangan 

zaman, banyak masyarakat yang sudah tidak mau direpotkan 

lagi dengan berbagai rangkaian kegiatan-kegiatan adat 

sehingga dengan mudahnya menghilangkan beberapa tahapan 

atau mungkin menganti dengan kegiatan lain, sehingga 

berimbas langsung pada generasi baru yang tidak mengetahui 

tradisi-tradisi yang telah di wariskan oleh nenek moyang 

mereka. 



 

d. Karena ketidaktahuan tentang makna dan proses pelaksanaan 

yang  sebenarnya dari sebuah tradisi banyak diantara kita yang 

hanya mengikuti tanpa mengetahui hakikat dari sebuah tradisi 

tersebut dijalankan, untuk itu perlu ada pandangan yang relevan 

dengan masalah saat ini seperti masalah moral yang memang  

menjadi salah satu masalah yang ramai dibahas. 

e. Masalah moral adalah salah satu masalah yang banyak 

dibicarakan dewasa ini, terutama moral yang menyangkut 

tentang remaja, banyak dari mereka yang mengadopsi budaya 

barat sedangkan budaya lokal juga telah lama menjajakkan dan 

menjelaskan tentang bagaimana manusia bermoral tersebut. 

Dan yang jadi masalahnya kebanyakan dari kebudayaan hanya 

tersampai dari mulut kemulut tanpa ada tulisan dan penelaahan 

lebih lanjut, sehingga menyebabkan minimnya wawaan tentang 

budaya-budaya lokal tersebut . 

f. Krisis moral juga disebabkan banyaknya pengaruh budaya-

budaya barat, dan mulai dilupakannya kearifan-kearifan lokal 

yang ada. 

g. Pengaruh modernisasi yang cukup pesat menjadikan manusia 

lebih menginginkan hidup serba instan tanpa lagi 

mempertimbangkan baik atau tidaknya perbuatan tersebut. 

 
 
 
 



 

2. Batasan Masalah 
 

Setelah teridentifikasinya masalah pada penelitian ini, patutlah dibatasi 

permasalahannya agar fokus kajiannya dapat ditelusuri, diantara batasan-batasan 

masalah tersebut,yaitu: 

a. Karena adat istiadat atau tradisi merupakan salah satu aset 

bangsa yang perlu di lestarikan, maka penting juga untuk 

mengetahui makna atau hakikat dari adanya sebuah tradisi 

tersebut, dan juga bagaimana proses pelaksanaan yang 

seutuhnya, dalam hal ini tradisi yang dimaksud adalah tradisi 

madang yang ada pada masyarakat Lampung Buay Tekhuggak. 

b.  Karena moral merupakan salah satu masalah yang penting 

dalam setiap lini kehidupan, dan banyak bidang baik ilmu 

pengetahuan ataupun kebudayaan yang juga membahas 

masalah tersebut, maka penelitian akan menggali nilai-nilai 

budaya lokal  pada wilayah tertentu yaitu tradisi madang pada 

masyarakat Buay Tekhuggak dalam kaitanya pada bidang 

moralitas. 

c.  Akhirnya peneliti membatasi pembahasan yang dijadikan 

penelitian: Kearifan Lokal Masyarakat Buay Tekhuggak 

Dalam Perspektif Filsafat Moral, Yang Dalam Hal Ini 

Mengakji Tentang Tradisi Madang. 

 

 



 

3. Rumusan Masalah 
 

Sebagai lanjutan mengenai permasalahan yang diungkap diatas dan akan 

dijawab nantinya, maka disini patut dirumuskan permaslahannya, yaitu: 

1. Apakah hakikat tradisi madang pada masyarakat Buay 

Tekhuggak? 

2. Bagaimanakah tradisi madang pada masyarakat Buay 

Tekhuggak ditinjau dari  perspektif filsafat moral? 

 
C. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

 
Terkait dengan keaslian penelitian, maka penelitian mengenai adat 

kebiasaan suatu masyarakat atau adat istiadat bukanlah hal yang baru lagi, telah 

banyak peneliti atau penulis yang mengangkat tema-tema tentang kebudayaan 

yang ada di Indonesia yang ditinjau dari kacamata filsafat moral, khususnya 

kebudayaan masyarakat Lampung.   Namun dari sisi lain penelitian dalam tesis ini 

memiliki kekhasan tersendiri, terutama dalam objek materialnya yaitu tentang 

tradisi madang yang ditinjau menggunakan pendekatan filasafat moral. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa penelitian ini secara tematik memiliki keaslian, karena 

tema dan pendekatan yang digunakan belum ada pada beberapa hasil penelitian 

sebelumnya. 

Beberapa tulisan yang terkait dengan topik penelitian tesis ini adalah 

sebagai berikut: 

1.  Relevansi Tradisi Ngekuk Dengan Akhlak Remaja (study 

Didesa Talang Padang Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus), 

ini merupakan skripsi, oleh Winarsih jurusan Akidah Filsafat. 



 

Menguraikan tentang salah satu kegiatan muda-mudi pada saat 

menyambut sebuah acara pernikahan, dan relevansinya dengan 

akhlak remaja. 

2. Makna Nemui Nyimah Dalam Tinjauan Etika Islam (Study Di 

Pekon Tanjung Kemala Kecamatan Pugung, Kabupaten 

Tanggamus), merupakan skripsi oleh septa mandala jurusan 

akidah filsafat tahun 2015. Dimana skripsi ini menguraikan 

mengenai nilai-nilai nemui nyimah yang dipandang menurut 

etika islam. 

3. Ningkoan Pada Muda-Mudi Ogan Peninjauan Dalam Perspektif 

Etika Islam (study di Desa Suka Rame Kec. Gunung Labuhan 

Kab. Way Kanan) oleh: Yeni Triyana, jurusan Akidah Filsafat, 

menguraikan tentang sebuah acara atau wadah pergaulan muda-

mudi dalam menyambut dan perpisahan dengan pengantin yang 

akan meninggalkan masa remajanya. 

4. Nilai Etika Dalam Tradisi Parebie Adat Semendo Didesa Way 

Petai Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat, 

Skripsi Oleh Rosalia Jurusan Akidah Filsafat Tahun 2015. 

Menguraikan sebuah tradisi pada saat pernikahahan dimana 

orang tua wanita meminta kepada pihak laki-laki, seperti 

hewan, selimut dll, sebelum acara pernikahan, yang kemudian 

tradisi tersebut akan di lihat dari sudut pandang etika. 



 

5. Tradisi Jaga Damar Pada Masyarakat Desa Ujung Gunung 

Udik Menggala (Studi Tentang Akhlak), Skripsi, Oleh Sulastri 

Jurusan Akidah Filsafat Tahun 1996. Menguraikan tentang 

suatu bentuk tradisi yang bertujuan untuk memeriahkan 

upacara perkawinan, yang dilaksanakan oleh  kaum remaja 

sebagai pelakunya. Tradisi jaga damar sendiri adalah dimana 

laki-laki dan perempuan sama-sama menjaga lampu atau damar 

sepanjamg malam bersama-sama. Dan kemudian penelitian ini 

akan ditinjau dari sudut pandang akhlak. 

Dari beberapa penelitian diatas, terdapat persamaan antara penelitian yang 

sedang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang kearifan-kearifan 

lokal di yang ada di Indonesai, khususnya kearifan lokal yang ada di pada suku 

Lampung. 

Perbedaannya adalah pada penelitian ini fokus kajiannya adalah tentang 

tradisi madang yang ada pada masyarakat Buay Tekhuggak. 

 
D. Tujuan Penelitian 

 
Berdasarkan objek material dan formal penelitian ini, maka tujuan 

penelitian ini antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Mendiskripsikan dan mengungkapkan secara objektif dan 

mendalam tentang tradisi madang sehingga dapat dipahami 

hakikat dan nilai-nilai yang ada pada tradisi madang sampai 

meperoleh pemahaman yang hakiki 



 

2. Memahami  nilai-nilai tradisi madang relevansinya dengan 

filsafat moral. 

 
E. Manfaat /Signifikasipenelitian 

 
Adapun manfaat/signifasi penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan untuk lebih 

memahami secara utuh baik makna, nilai-nilai yang terkandung 

serta proses pelaksanannya dari sebuah kearifan lokal yang 

dalam penelitian ini adalah tradisi madang 

2. Penelitian ini diharapkan dapat lebih menyadarkan masyarakat 

luas bahwa kearifan lokal juga mempunyai peranan yang 

signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat. 

 
F. Kerangka  Teori 

 
Berbicara masalah moral/ moralitas memang tidak akan ada habisnya, baik 

itu dalam kajian-kajian keilmiahan ataupun pada sosial, budaya kemasyarakatan. 

Moral sering diartikan dengan perbuatan yang baik dan buruk, benar atau salah. 

menurut Burhanuddin Salam dalam bukunya Etika Individual “Pola Dasar Filsafat 

Moral” mengemukakan bahwa Moral berasal dari bahasa latin mores. Mores 

berasal  dari kata mos yang berarti kesusilaan, tabiat atau kelakuan.31 Didalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penentuan baik-

buruk terhadap perbuatan dan kelakuan.32  

                                                
31 Burhanuddin Salam, Etika Individual (Pola Dasar Filsafat Moral), (Jakarta : Rineka 

Cipta, 2012), h. 2 
32W.J,S.Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,1991), 

Cet.Xii, h. 654 



 

Kemudian Abuddin Nata menjelaskan lagi bahwa bahwa pengertian moral 

menyangkut 3 hal, diantranya: 

1. Prinsip-prinsip yang berkenaaan dengan benar dan salah, baik 

dan buruk 

2. Kemampuan untuk memahami perbedaan antara benar dan 

salah 

3. Ajaran atau gambaran tingkah laku yang baik.33 

Berdasarkan kutipan tersebut diatas, dapat dipahami bahwa moral adalah 

istilah yang digunakan untuk memberikan batasan-batasan terhadap aktivitas 

manusia dengan nilai (ketentuan) baik atau buruk, benar atau salah.  

Burhanuddin Salam menjelaskan lagi dalam bukunya yang lain yang 

berjudul Etika Sosial “Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia  bahwa pengertian 

dari moralitas adalah  sistem nilai tentang bagaimana kita harus hidup secara baik 

sebagai manusia. Sistem nilai terkandung dalam ajaran berbentuk petuah-petuah, 

nasihat, wejangan, peraturan, perintah dan semacamnya yang diwariskan secara 

turun-temurun melalui agama atau kebudayaan tertentu tentang bagaimana 

manusia harus hidup secara baik agar ia benar-benar menjadi mausia yang baik.34 

Kemudian Poespoprodjo juga menjelaskan pengertian moralitas adalah 

kualitas dalam perbuatan manusia yang menunjukkan bahwa perbuatan itu benar 

                                                
33 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011) h. 93 
34 Burhanuddin Salam, Etika Sosial “Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia”, (Jakarta: 

PT Rineka Cipta, 2002), h. 3 



 

atau salah, baik dan buruk, moralitas mencangkup tentang baik buruknya 

perbuatan manusia35 

Moralitas adalah tradisi kepercayaan, dalam agama atau kebudayaan, 

tentang  prilaku yang baik dan yang buruk. Moralitas memberi manusia aturan 

atau petunjuk kongkret tentang bagaimana ia harus hidup, bagaimana ia harus 

bertindak dalam hidup ini sebagai manusia yang baik, dan bagaimana menghidari 

prilaku-prilaku yang tidak baik. 

Moralitas tidak bisa terlepas dari istilah etika, pada dasarnya kedua  istilah 

itu sama-sama membahas tentang perbuatan baik dan buruk, hanya saja ada 

sedikit perbedaan diantara istilah-istilah tersebut, etika lebih pada tataran teoritis, 

sedangkan moral lebih pada tataran praktis. Hal tersebut juga diungkkapkan oleh 

Faisal Ismail, bahwa moral atau moralitas dipakai sebagai tolak ukur untuk 

menilai sesuatu perbuatan sedang dilakukan seseorang , dan etika dipergunakan 

sebagai kerangka pemikiran untuk mengkaji sistem-sistem nilai atau kode.36  

Dari beberapa penjlasan diatas maka jelas moral adalah penilaian tentang  

perbuatan baik dan buruk benar salah dari manusia, jika ada manusia yang 

perbautannya baik, maka pasti ada juga manusia yang perbuatannya buruk, atau 

lebih tepat istilahnya adalah immoral atau tidak bermoral.  

Immoral sendiri secara bahasa berasal dari bahasa Ingris yaitu berarti 

bertentangan dengan moralitas yang baik, secara moral buruk, tidak etis.37 Maka 

                                                
35 Poepoprodjo, Filsafat Moral “Kesusilaan Dalam Teori Dan Praktek”, (Bandung : 

Pustaka Grafika,1999), h. 118 
36 Faisal Ismail, Pijar-Pijar Islam”Pergumulan Kultur Dan Struktur”,(Jakarta: Badan 

Litbnga Dan Diklat Keagamaan, 2002), h. 252 
37 K. Bertens, Etika,( Jakarta: Pt, Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 7 



 

jika ada seseorang diaktakan dia adalah seorang immoral artinya orang tersebut 

adalah orang yang perbuatannya buruk. 

Dari beberapa pengertian tentang moral diatas, peneliti lebih cenderung 

pada pendapat dari dari Burhanuddin Salam dalam bukunya yang berjudul Etika 

Sosial “Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia  bahwa pengertian dari moralitas 

adalah sistem nilai tentang bagaimana kita harus hidup secara baik sebagai 

manusia. Sistem nilai terkandung dalam ajaran berbentuk petuah-petuah, nasihat, 

wejangan, peraturan, perintah dan semacamnya yang diwariskan secara turun-

temurun melalui agama atau kebudayaan tertentu tentang bagaimana manusia 

harus hidup secara baik agar ia benar-benar menjadi mausia yang baik. 

 

 

 

 

 

  



 

BAB II 

HAKIKAT MORAL DAN KEARIFAN LOKAL 

 
A. Pengertian Dan Makna Moral 

 
Dewasa ini masalah moral merupakan masalah yang aktual untuk 

dibicarakan. Hal ini disebabkan karena adanya gejala menurunnya nilai-nilai 

moral dalam masyarakat modern.  Perkataan moral sendiri berasal dari Bahasa 

Latin “mores” kata jamak dari “mos” yang berarti adat kebiasaan dalam bahasa 

Indonesia, moral diterjemahkan dengan arti susila. Jadi yang dimaksud dengan 

moral adalah sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan 

manusia mana yang baik dan wajar.38 

Selaras dengan pengertian diatas, Hasan Sadhely mengungkapkan  moral 

secara etimologi berasal dari bahasa latin moralis yang berarti ajaran tentang 

kesusilaan yang yang terdiri dari kata mos (kesusilaan) dan anaris (kebiasaan)39. 

Sedangkan moralitas adalah tata tertib tingkah laku yang dianggap baik dan adat 

istiadat dalam suatu lingkungan atau masyarakat40. 

 Sedangkan menurut Frans Magnis Suseno, yang dimaksud dengan moral 

adalah kwalitas dalam perbuatan manusia yang dengan itu kita berkata bahwa 

perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk.41  Dari penjelasan Frans Magnis 

Suseno tersebut artinya moral selalu mengacu kepada baik buruknya manusia 

                                                
38 Hamzah, Ya’kub, Etika Islam, (Bandung : Cv.Diponegoro, 1993), h. 14 
39 Hasan, Shadely, Ensiklopedia Indonesia, (Jakarta : Ihtiyar Baru Van Hocue, 1994), 

Jilid II, h.. 772 
40 Ibid, h.772 
41 Frans, Magnis Suseno, Filsafat Moral, (Jakarta : Kanisius, 1989), h. 19 



 

sebagai manusia, sebab manusia dapat dinilai dari banyak segi, namun yang 

paling khusus tentang penilaian manusia adalah moralnya atau perbuatannya. 

Adapun menurut Poesporodjo, “moral adalah sesuatu yang selalu mengacu 

pada baik buruknya manusia”.42 Dari kutipan di atas moral mengarah pada 

perbuatan manusia sebab hanya manusia yang dapat menilai apa yang 

dilakukannya serta yang dilakukan oleh manusia lain, apakah baik atau 

sebaliknya, dan hanya manusia itu pula yang mengetahui apakah perbuatan itu 

boleh dilakukan atau tidak  atau tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku 

dalam kehidupan masyarakat. 

Menurut Burhanuddin Salam dalam bukunya Etika Individual, moral 

adalah ilmu yang mencari keselarasan perbuatan-perbuatan manusia (tindakan 

insani) dengan dasar yang sedalam-dalamnya yang diperoleh dengan akal budi 

manusia43. Moral juga dapat diartikan dengan moralitas berarti hal mengenai 

kesusilaan.44   

Sedangkan menurut Emile Durkhiem moralitas adalah suatu sistem kaidah 

atau norma mengenai kaidah dan tingkah laku kita, kaidah-kaidah tersebut 

menyatakan bagaimana kita harus bertindak pada situasi tertentu, dan bertindak 

secara tepat tidak lain adalah taat secara tepat terhadap kaidah yang telah 

ditentukan.45 Dalam filsafat Durkheim hubungan yang sosial dan yang moral 

merupakan benang merah yang selalu tampak jelas. Moralitas merupakan fakta 

sosial yang khas, dan dalam semua bentuknya tidak bisa hidup kecuali dalam 

                                                
42 W. Poespopodjo, Filsafat Moral, (Jakarta : CV. Remaja Karya, 1996), h. 102 
43 Burhanuddin, Salam, Etika Individual,(Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 12 
44 Ibid, h, 1 
45 Taufik, Abdullah Dan A.C Van Deer Ledeen, Durkhiem Dan Pengantar Sosiologi 

Moralitas, Edisi 1, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1986), h. 7 



 

masyarakat, dalam arti pasti hidup dalam arti sosial. Moral memiliki 3 unsur 

yaitu, disiplin, keterikatan pada kelompok dan otonomi kehendak manusia.46 

Haryatmoko menjelaskan moral dalam bukunya Etika Politik Dan 

Kekuasan, bahwa moral adalah wacana normatif dan impeartif yang diungkapkan 

dalam kerangka yang baik dan buruk,  yang dianggap sebagai nilai mutlak atau 

transenden, yakni keseluruhan dan kewajiban-kewajiban kita. Dengan demikan 

kata moral mengacu pada baik buruknya terkait dengan tindakannya, sikapnya dan 

cara mengungkapkannya. Moral dalam kaitan ini, hendak menjawab “apa yang 

harus saya lakukan?”47 

Hasan Shadely mengatakan lagi bahwa Kata moral mempunyai pengertian 

yang hampir sama dan sering dikaitkan dengan kata akhlak dan etika.48 Dalam 

ajaran Islam perkataan akhlak telah menunjuk pada prilaku yang berkonotasi 

positif, yakni baik Islam memandang yang disebut akhlak adalah sekumpulan  

tindakan dan prilaku baik, yang muncul secara spontan dalam diri seorang muslim 

dengan maksud mencari pahala dari Allah SWT, jadi yang dimaksud akhlak 

adalah prilaku yang telah memperibadi dengan seorang muslim, maka munculnya 

secara spontan, bukan kepura-puraan atau keterpaksaan, tujuannya jelas yakni 

balasan dari Allah bukan mencari popularitas.49 

Perkataan akhlak sendiri berasal dari bahasa Arab jama’ dari khuluqun        

 yang menurut bahasa diartikan, budi pekerti, perangai, tingkah laku (    خلق   )

                                                
46 Djuredna, A, Imam Muhni, Moral Menurut Emile Durkhiem Dan Henry Bergson, 

(Yogyakarta, Kanisius Anggota IKAPI, 2003), h. 126 
47 Haryamotmoko, Etika Politik Dan Kekuasaan, (Jakarta : Kompas, 2003), h. 187 
48 Op, Cit, Hasan Sadhely, h. 772 
49 Amin, Rais, Meniti Jalan Islam, (Yogyakarta : Tim Fs Pai, 1993), h. 96 



 

atau tabiat.  Imam Ghozali mengungkapkan pengertian akhlak adalah sesuatu sifat 

yang tertanam dalam jiwa dari padanya timbul perbuatan-perbuatan dengan 

mudah, dengan tidak memerlukan pertimbangan akal fikiran (lebih dulu).50   

Ahmad Amin merumuskan akhlak sebagai suatu ilmu yang menjelaskan 

arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang 

manusia  kepada manusia lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh 

manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa 

yang harus diperbuat.51 

Menurut Zakiah Darajat perbuatan akhlaqi mempunyai tujuan dekat yaitu 

harga diri dan tujuan jauh yaitu ridho Allah SWT melalui amal sholeh yaitu 

jaminan kebahagiaan dunia akherat. Akhlak yang diajarkan Al-Quran bertumpu 

pada fitrah di dalam diri manusia, wahyu (agama) kemudian kemauan dan tekad 

manusiawi.52 

Sedangkan etika  berasal dari kata ethos  yang berarti adat kebiasaan, 

menurut istilah yakni nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan 

seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya atau kumpulan 

asas atau nilai moral atau tingkah laku mengenai baik dan buruk.53  

Pengertian etika menurut filsafat adalah etika adalah ilmu yang 

menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal 

                                                
50 Ahmad, Azhar Basyir, Refleksi Atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, 

Politik Dan Ekonomi, (Bandung : Mizan, 1993), h. 122 
51 Ahmad, Amin, Etika (Ilmu Akhlak), (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), h. 3 
52 Zakiah, Darajat, Pendidikan Islam Dalam Keluarga Dan Sekolah, (Jakarta : Ruhama, 

1994), h. 1 
53 Bertens, Etika, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1993), h. 7 



 

perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran.54 Sebagai 

cabang dari filsafat maka etika bertitik tolak dari akal pikiran.  

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa etika 

adalah merupakan bagian dari filsafat moral yang merupakan ilmu pengetahuan 

nurmatif  yang menyelidiki amal perbuatan manusia mengenai baik dan buruk  

sejauh yang dapat diketahui dan diterima akal pikiran. 

Jika dilihat sepintas antara etika dan moral memiliki pengertian yang 

sama, jika etika banyak bersifat teori sedangkan moral bersifat praktek, etika 

menyelidiki, memikirkan dan mempertimbangkan tentang baik dan buruk, 

sedangkan moral menyatakan ukuran yang baik tentang tindakan manusia dalam 

kesatuan sosial tertentu. 

Pada intinya pembicaraan tentang moral menyangkut bidang kehidupan 

manusia yang dinilai dari aspek baik dan buruknya perbuatan selaku manusia. 

Dalam Islam kata yang mendekati dengan moral adalah dikenal dengan akhlak. 

Dalam kata akhlak tercangkup pengertian tercapainya keterpaduan antara 

kehendak sang Khalik dengan prilaku manusia sebagai makluk, baik prilaku 

seseorang dengan orang lain maupun dengan lingkungannya.55 

Dari manapun defenisi moral maka definisi itu tetap menujjukan bahwa 

moral sangat penting bagi setiap orang dan bangsa, karena pengertian moral 

secara umum dapat di definisikan tentang ajaran baik buruk perbuatan manusia 

yang didorong dan dibangkitkan oleh akidah dan tauhid. Moral itu sendiri 

berkaitan dengan ide yang baik dan wajar, sedangkan ukuran baik dan wajar 
                                                

54 Op, Cit, Hamzah Yak’ub, Etika Islam, h. 13 
55 Harun, Nasution, Akhlak, Ensiklopedi Islam Indonesia, (Jakarta : Djambatan, 1992), h. 
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tersebut terus berproses dalam interaksi sosial secara terus menerus dan 

berkembang mengikat kehidupan sosial. 

Kwalitas bermoral adalah apabila seseorang memiliki tabiat dan tingkah 

laku yang baik dalam kehidupannya sehari-hari serta tidak bertentangan dengan 

norma-norma yang telah ditentukan seperti norma agama, norma hukum, norma 

adat istiadat dan norma-norma yang lainnya.  

Untuk mencapai tindakan-tindakan semacam itu tidak terlepas dari 

pengaruh keluarga dan lingkungan sekitar, hal ini sangat berpengaruh dalam 

membentuk jiwa manusia  menjadi tentram sehingga ia mampu membawa dirinya 

ke arah yang baik dalam menjalankan hidup dan kehidupan. 

Poespoprodjo mengatakan dalam bukunya Filsafat Moral, bahwa ada 

faktor-faktor yang menentukan moralitas, diantaranya: 

1. Perbuatan sendiri, apa yang dikerjakan oleh sesorang 

2. Motif, mengapa ia mengarjakan hal itu 

3. Keadaan bagaimana, dimana, kapan dan mengapa ia 

mengerjakan hal itu. 56 

Untuk memudahkan dalam memahami apa yang dimaksud dengan ketiga 

faktor tersebut sebagai berikut: 

1) Perbuatan Sendiri 

Manusia merupakan kesatuan dengan dunia, maka ia dapat 

melihat dirinya sendiri terhadap realita, sehingga ia dapat membedakan 

antara dirinya dengan realita sekitarnya. Sebab hidup manusia 
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mempunyai tujuan dari setiap apa yang diperbuatnya, karena perbuatan 

atau aksi manusia secara esensial sangat menentukan tercapai tidaknya 

suatu tujuan hidup manusia. 

Thomas Aquinas mengemukan seperti yang dikutip oleh 

Poespoprodjo, bahwa perbuatan manusia itu terdapat dua macam: 

pertama,  perbuatan manusiawi adalah perbuatan yang dikuasai oleh 

manusia, yang secara sadar dibawah pengontrolannya dan dengan 

sengaja dikehendakinya, maka si pelaku bertanggung jawab atas 

perbuatannya.  Kedua,  perbuatan manusia adalah aktivitas yang 

dilakukan manusia secara kebetulan, tetapi ia tidak menguasainya 

karena tidak mengontrolnya dengan sadar, tidak menghendakinya 

dengan sengaja dan atas perbuatan semacam ini tidak perlu 

bertanggung jawab.57 

2) Motif  
Motif adalah apa yang ada dalam fikiran, kemudian secara 

sadar atau ia mewujudkan dalam suatu perbuatan dengan maksud 

untuk mencapai tujuan dari perbuatannya sendiri.58 

Motif adalah dorongan tindakan yang ada dalam fikiran sadar 

untuk diwujudkan dalam suatu perbuatan guna mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan sebelum melaksanakan atau melakukan perbuatan 

tersebut. Motif juga dapat memperkuat secara bertahap norma 

moralitas yang telah dimiliki seseorang dalam suatu perbuatan. 
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Umpamanya seseorang yang melakukan pemalsuan umur untuk dapat 

bebas dari dinas militer, tidaklah berdusta tentang umurnya, tetapi 

dengan kedustaannya ia masih bisa mengabdi kepada Negara melalui 

tenaganya.59 

Apapun yang diperbuat manusia yang sifatnya menunjukan 

suatu kejahatan meskipun wujudnya kecil namun ia tidak akan mampu 

menyelamatkan dirinya, karena tanpa disadarinya ia telah mengubah 

perbuatan baiknya menjadi pebuatan jahat. 

3) Keadaan 
 

Keadaan adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi setiap 

perbuatan seseorang dimanapun ia berada, apakah ia baik atau buruk, 

harmoni atau tidak. Maka cara yang mudah untuk mendaftar keadaan 

adalah dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai 

berikut; siapa?, dimana?, bagaimana ?, kepada siapa?, dengan cara 

apa?, berapa sering?, dan lain-lain.  

Ada beberapa perbuatan yang mempengaruhi suatu perbuatan 

sehingga membuat perbuatan tersebut mempunyai jenis moral yang 

berbeda, misalnya meracun, memfitnah, dengan bahasa yang tidak 

dapat dimengerti orang lain, atau mencuri dengan tangan kanan atau 

tanga kiri, keadaan ini bila dilakukan terus manerus akan 

mempengaruhi tingkat moralitas bahkan akan membuat orang menjadi 

a-moral. 
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Keadaan yang mengubah jenis perbuatan disebut keadaan yang 

menentukan jenis moral perbuatan. Ada keadaan yang hanya 

mengubah taraf kebaikan atau keburukan dalam perbuatan atau 

perbuatan tersebut tetap berada dalam jenis moral yang sama. Keadaan 

yang memberatkan atau meringankan tergantung pada berapa jauh 

keadaan tersebut menambah atau merugikan kesalahan orang yang 

melakukan kesalahan. 

Oleh karena itu suatu perbuatan tergantung pada keadaan, maka 

suatu perbuatan manusiawi dapat bermoralitas sangat dipengaruhi oleh 

faktor lingkungan dimana ia berada dan bertempat tinggal. 

 Maka kenyataannya perbuatan baik pada hakekatnya menjadi 

lebih baik bila disertai dengan motif yang baik dan keadaan yang baik. 

setiap perbuatan yang sesungguhnya dilaksanakan selalu dilingkupi 

oleh sejumlah keadaan konkrit dan merangkum manusia/pribadi, 

kuantitas, kualitas, tempat, waktu, cara, jalan dan hubungan dengan 

apa saja.60 

Kemudian Robert C. Solomon dan Andre Koro-koro dalam bukunya Etika 

Suatu Pengantar menjelaskan ciri-ciri moralitas itu ada 4 diantaranya.61 

 
1. Hukum Moral Sangat Penting 

 
Tidak dapat disangkal hukum moral sangat penting. Dapat 

dibandingkan dengan kartu truf dalam permainan kartu. Mengatasi segala 
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pertimbangan. Seperti dalam contoh kasus dalam pembukaan buku ini, 

kewajiban membayar kembali pinjaman itu jauh lebih penting dari pada 

kepentingan dan persoalan pribadi, seperti rasa malu dan kebutuhan akan 

uang. 

Ciri moralitas dalam contoh diatas dapat dilihat dalam “yang 

penting bukan jumlah uang tersebut tetapi prinsipnya (yaitu bahwa hutang 

harus dibayar)”. Keharusan itu mengesampingkan kepentingan pribadi 

terlepas apakah jumlahnya hanya 10 sen atau jutaan.  

Kadang dikatakan bahwa tanpa hukum moral, suatu masyarakat 

tidak dapat bertahan atau paling tidak, tidak dapat bertahan secara 

berbudaya. Contohnya, hidup kita banyak dilandasi janji dan kontrak, bila 

janji dan kontrak tidak lebih penting dari pada keuntungan pribadi . Jadi 

men-cap seseorang atau suatu tindakan  tidak bermoral berarti mengutuk 

orang atau tindakan tersebut dengan kata-kata yang paling keras, begitu 

juga kalau kita mengatakan bahwa suatu persoalan itu masalah moral 

berarti masalah itu penting sekali. 

2. Moralitas Terdiri Dari Hukum-Hukum Universal 
 

Moralitas diatur oleh hukum. Moralitas memberi kita kepastian 

tentang hal-hal yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita 

lakukan, seperti misalnya orang yang harus membayar hutangnya. Jadi 

moralitas bukan hanya terdiri dari sekedar tindakan-tindakan yang baik 

tetapi terdiri dari ketaatan pada hukum-hukum. Sebagai contoh, seekor 

anjing dapat saja dilatih melakukan sesuatu, tetapi pantas diragukan jika 



 

anjing dapat bermoral. Selanjutnya hukum-hukum moral dapat ditandai 

dari sifatnya yang universal . Hukum-hukum moral berlaku bagi siapa 

saja, dimana saja, tanpa batas dan tanpa kecuali. 

3. Hukum-Hukum Moral Adalah Rasional Dan Objektif 
 

Ada alasan-alasan mengapa kita bertindak secara moral, misalnya 

“karena itu kewajiban saya”. Para filsuf merumuskan moralitas sebagai 

hukum-hukum dan tindakan-tindakan orang yang sungguh-sungguh 

rasional. Moralitas itu rasional, sebagian karena moralitas memandang 

tanpa pamrih dan tidak memihak (netral). Hukum moral berlaku tanpa 

memandang  kepentingan kekuasaan dan jabatan orang. Orang wajib 

membayar hutang terlepas dari apakah ia memerlukan uang itu atau tidak, 

atau apakah dengan membayar hutang tersebut urusan-urusan yang lainnya 

akan lebih mudah  atau tidak, misalnya agar lebih mudah mendapatkan 

pinjaman di masa mendatang.  

Tentu saja kadang-kadang seseorang dapat mengunakan prinsip 

moral demi keberuntungannya sendiri, tetapi prinsip moral itu sendiri 

dirumuskan bukan untuk kepentingan dan keuntungan perseorangan. 

Untuk menekankan bahwa moralitas bebas dari perasaan-perasaan 

“subjektif” maka dikatakan moralias itu “objektif”. Suatu hukum moral 

dapat dikatakan objektif sejauh kebenaranya cukup jauh dari apa yang 

difikirkan orang tertentu atau bahkan keseluruhan masyarakat. “apa yang 

benar ya benar”, dan “apa yang salah ya salah”. subjektivitas sering 



 

dikatakan sebagai gagasan bahwa moral hanyalah pendapat perseorangan, 

tidak lebih. 

4. Hukum Moral Menyangkut Orang Lain 
 

Bagiamanapun rumusannya, moralitas bertentangan dengan 

keegoisan. Moralitas dapat berarti rasa hormat pada hukum atau rasa 

kewajiban demi kewajiban. Bisa juga berarti rasa kasihan, atau rasa sayang 

atau cinta terhadap orang lain. Tetapi pada hakikatnya moralitas lebih 

meliputi pertimbangan kepentingan orang lain dari pada kepentingan 

sendiri dan biasa di rumuskan dalam Golden Rule dalam berbagai versi. 

Yang bisa ditemukan dalam hampir semua sistem etika adalah yang 

berikut yang berbuat terhadap kamu.  

Dalam Talmud orang Ibrani ditemukan rumusan berikut sebagai 

rumusan etika mereka yaitu,”apa yang menyakitkan bagi kamu, jangan 

lakukan bagi sesamamu”, itulah isi seluruh Taurat kitab suci orang 

Yahudi, dan yang selebihnya hanya penjelasan. Menurut Anaclects 

Konfusius, “jangan lakukan kepada sesama apa yang tidak kamu ingin 

orang lain perbuat terhadapmu.” Penganut Tao T’ai Shang Kan Yin Pien  

berkata; “anggaplah milik sesama seperti milikmu sendiri”. Budha 

menekankan, “jangan sakiti orang lain dengan apa yang menyakiti dirimu 

sendiri”. Dan Nabi muhammad SAW memerintahkan “jangan berbuat 

terhadap orang lain sesuatu yang tidak kamu ingin orang lain perbuat 

terhadap kamu”. 



 

Perbedaan kecil diantara versi-versi hukum ini dapat menimbulkan 

perbedaan yang cukup berarti dalam moral. Perbedaannya seperi; diantara 

peringatan bahwa apa yang kamu lakukan terhadap orang lain akan terjadi 

juga pada dirimu, dan himbauan kamu harus mengasihi bahwa kamu harus 

memikirkan perasaan orang lain seperti kamu memikirkan perasaanmu 

sendiri.  

Hukum-hukum moral lebih dari kebisaan (mores), dan adat 

istiadat. Hukum-hukum moral adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi 

oleh setiap masyarakat manapun, berlaku baik siapa saja dan dimana saja. 

Menurut beberapa Antropolog dan Biolog yang berpengaruh, larangan 

moral atau incest (kawin terlarang) bukan hanya suatu hukum moral yang 

universal tetapi sudah mendarah daging secara turun temurun juga. 

Hukum-hukum moral dianggap sebagai hukum dasar karena hal itu 

merupakan syarat eksistensi masyarakat.  

Hukum moral tertentu bisa jadi sangat penting dalam masyarakat 

tertentu. Misalnya menyontek dan menjiplak dianggap sebagai 

pelanggaran moral dalam masyarakat kampus karena itu tidak menghargai 

eksistensi masyarakat kreatif dan bersaing sehat. Melanggar kontrak dan 

tidak mau membayar rekening adalah pelanggaran serius dalam dunia 

bisnis karena tindakan-tindakan tersebut mengancam eksistensi 

masyarakat bisnis.62 
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Meskipun moral merupakan dasar eksistensi masyarakat, namun 

jelas ada pergantian atau malah perubahan dramatis dalam moral yang 

tergantung dari perubahan kondisi sosial dan ekonomi. Sebagai contoh, 

moralitas mendapatkan keturunan berubah secara dramatis pada waktu 

adanya kelebihan penduduk atau kekurangan penduduk yang serius.63 

Ada sembilan masalah dalam moralitas, seperti yang dijelaskan 

Robert C. Solomon dan Andre Karo-karo, diantaranya:64 

1. Pentingnya Hukum Moral 

Hukum-hukum moral umumnya sangat penting tetapi 

dalam kenyatannya tidak selalu demikian. Karena sedang 

menderita sakit dan sama sekali tidak mempunyai uang, seseorang 

bisa saja dianggap benar bila mencuri obat untuk kesembuhan. 

(meskipun bisa jadi perlu juga orang tersebut dihukum secara sah 

karena telah mencuri). Seseorang yang berbohong kepada 

kekasihnya untuk menghindari pertengkaran dan pembukaan 

rahasia yang menyakitkan belum tentu tidak bermoral.  

Hukum-hukum moral sebagai bagian dari tradisi bisa juga 

menjadi ketinggalan zaman. Mungkin dulu hukum-hukum moral 

tersebut sangat penting sekali dalam perjuangan suatu masyarakat, 

tetapi sekarang hukum itu hanya merupakan sesuatu yang ritual 

dan hukum tanpa fungsi praktis. Hal-hal tabu (pantangan) kerap 

termasuk dalam kategori ini. Dulu mungkin fungsi pantangan-
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pantangan tersebut sangat penting, tetapi sekarang tidak penting 

lagi.  

Tentu saja orang bisa terus menganggap status moral 

mereka benar sebagai alat/cara untuk mempertahankan suatu 

budaya tertentu melalui nilai-nilai tradisional. Tetapi selalu tidak 

dapat dielakkan, hukum-hukum moral sedemikian itu dipandang 

dengan sikap skeptis, kadang-kadang dianggap kurang penting bila 

dibandingkan dengan masalah-masalah tidak selalu berstatus lebih 

tinggi atau mutlak. Meskipun penting, tetapi hukum-hukum moral 

adalah suatu dari bagian dari kerangka masalah-masalah hidup dari 

suatu ethos, dan hukum-hukum moral harus terus dapat mencari 

pembenarannya dan terus berguna dalam hidup suatu masyarakat. 

Lalu dalam pengertian apa moralitas itu dapat dianggap sangat 

penting???  

2. Universalitas Hukum-Hukum Moral 
 

Kita telah dapat mengantisipasi beberapa komplikasi yang 

timbul dari universalitas. Misalnya dua budaya yang sangat 

berbeda bisa saling menghakimi(menilai) dengan dua hukum moral 

yang tidak bisa sejalan. Masing-masing ingin menguniversalkan 

hukum-hukumnya bagi semua orang.  

Mungkin ada hukum moral yang nyatanya benar-benar 

universal. Larangan membunuh anak-anak yang tidak berdosa 

tanpa alasan yang sangat baik bisa menjadi hukum yang universal, 



 

tetapi perhatikanlah bahwa 1) kenyataannya bahwa hukum ini 

diterima dimana-mana belum memapankan tuntutan moral bahwa 

hukum itu harus diterima dimana-mana seperti yang dituntut 

universalitas  prinsip-prinsip moral, 2) dan seandainya pun hukum 

itu universal dalam pengertian harus yang kuat prinsip demikian 

dapat direndahkan (karena kita belum merumuskan apa yang 

disebut dengan alasan yang sangat baik), dan hal ini sedikit sekali 

menunjukkan universalitas pratek-praktek konkrit dan hukum etika 

yang nyata. Perlu dicatat bahwa masalah-masalah moral yang 

paling kontroversial setiap saat bukan semata-mata pertentangan 

antara satu prinsip moral dengan prinsip lainnya. 

Yang berbeda secara dramtis adalah penafsiran dan 

pelaksanaan skop universal prinsip ini selalu disesuaikan dengan 

masalah-masalah, konsepsi-konsepsi dan lingkungan khusus dari si 

pelaku atau suatu ethos. Jadi, menegaskan bahwa hukum-hukum 

secara moral itu universal bisa berarti lain dengan apa yang diduga 

sebelumnya, lalu dalam pengertian yang bagaimanakah bila 

dikatakan pentinglah hukum moral mesti universal?  

3. Hukum Versus Ethos : Seberapa Formalkah Moralitas Itu? 
 

Pandangan aliran Kant bahwa moralitas pertama-tama 

terdiri dari prinsip-prinsip melaburi pandangan bahwa moralitas 

pertama-tama adalah masalah partisipasi sosial dan hanya sebagian 

saja yang dapat diterangkan dalam kerangka hukum-hukum. 



 

Konsepsi moralitas Kant menurut perintah mutlak dan 

prinsip-prinsip bentuk tertentu tidak memberi ruang gerak bagi 

fungsi ethos yang penting ini. Sebenarnya dalam versi moralitas 

yang paling keras seperti bertindak atas dasar prinsip, tingkah laku 

sepemikiran belum tentu sepenuhnya bermoral. Paling baik tingkah 

laku itu mendekati taraf moralitas dan akan sepenuhnya bermoral 

hanya kalau ada dan ketika orang itu telah mempelajari strategi 

rasiosinasi untuk mengurangi tingkah laku yang sedemikan sebagai 

akibat dari prinsip kemutlakan. 

4. Moralitas Tidak Memihak 
 

Satu unsur kunci dari moralitas adalah sifatnya yang 

tidak memihak. Kepentingan perseorangan bukan motivasi 

(tunggal).  Tetapi tidak semua motivasi dengan kepentingan 

diri selalu menjadi egois, motivasi yang terencana bisa 

mencangkup kepentingan-kepentingan orang lain. Sebagai 

bagian dari usaha orang untuk sebanyak mungkin memenuhi 

kepentingan-kepentingannya dalam jangka panjang.  

Untuk menegaskan bahwa moralitas mestinya tidak 

memihak dalam pengertian ini bisa dengan mengeliminasi 

sebagian besar apa yang kita anggap tingkah laku yang 

bermoral sebagai non-moral. 

Sebenarnya jika tingkah laku seperti itu tidak bermoral 

karena masih mengandung kepentingan sendiri, lantas apa yang 



 

dimaksud dengan kelakuan yang benar-benar bermoral itu 

sendiri? peranggapan hal itu akan merupakan keputusan 

birokratif dimana tidak ada yang tahu siapa yang terlibat. Atau 

hal yang akan menjadi tindakan pengorbanan diri yang jarang, 

dimana pengorbanan diri itu tidak memperhatikan diri sendiri, 

dimana orang bukan hanya menolak tapi juga bertindak 

melawan kepentingan diri sendiri. Tetapi adakah tindakan 

semacam itu? dalam pengertian yang bagaimanakah ketidak 

memihakan merupakan ciri tingkah laku yang kita inginkan? 

5. Moralitas Sebagai Sesuatu Yang Objektif 
 

Dikatakan moralitas obyektif-kebenarannya bebas dari 

pendapat siapapun, berarti sama saja bila dikatakan moralitas 

rasional yaitu sesuatu yang dapat dibela dengan alasan saja, 

tanpa mempengaruhi keputusan pribadi atau posisi. 

Tantangan paling biasa, tetapi bukan yang paling serius 

sama sekali terhadap objektivitas moralitas adalah tesis yang 

berkaitan yang disebut subjektivisme. Meskipun bentuknya ada 

banyak, hakekat subjektivisme adalah setiap orang mempunyai 

moralitas sendiri, dan kalau kebanyakan kita mempunyai nilai-

nilai yang sama, itu tidak berarti bahwa moral adalah sesuatu 

yang lebih dari pada masalah pendapat pribadi. 

 

 



 

6. Moralitas Sebagai Imprasional, Sebagai Alasan Praktis 
 

Gagasan bahwa moralitas pada hakikatnya tidak 

memihak, lebih merupakan masalah alasan dari pada masalah 

kepentingan-kepentingan pribadi, kalau bukan ingin dan peduli 

dengan kebutuhan-kebutuhan dan perasaan-perasaan pribadi. 

Sekali lagi kita mungkin berhadapan dengan versi satu tesis 

yang extrim bahwa moralitas lebih merupakan masalah prinsip 

yang tidak memihak daripada kepentingan pribadi, termasuk 

kepentingan kita terhadap orang lain. 

Tetapi pada keextriman tesis inilah kita melihat dengan 

sangat jelas apa yang ditekankan dan apa yang di abaikan, satu 

hal yang dihilangkan (diabaikan) oleh etika rasional dalam 

semua bentuknya yang bermacam-macam adalah pengahargaan 

terhadap perasaan yang sangat pribadi  yang kerap memotivir 

kita. 

Dijelaskan oleh Kant, perasaan-perasaan itu tidak 

dianggap sebagai bagian dari moralitas, juga perasaan-perasaan 

itu tidak diharapkan dapat memotivir tindakan-tindakan moral. 

Dan juga tidak ada dalam moralitas kesetiaan dan cinta yang 

menuntut ketidaktaatan pada hukum. Sebaliknya St. Paulus 

menulis kepada orang Roma bahwa kesetiaan dan cinta 

memerintahkan ketaatan. 



 

Tetapi dalam kedua masalah di atas prioritasnya jelas, 

dan dalam karekterisasi  moralitas kita yang pertama-tama dari 

segi motivasi yang tidak memihak kita harus cukup kritis 

hingga pengabaian terhadap perasaan-perasaan pribadi. Tetapi 

dapatkah orang memerintahkan perasaan seperti cinta? 

dapatkah orang memerintahkan cinta yang berdasarkan prinsip, 

seperti dalam, cintailah sesamamu. 

7. Konsekuensi Dan Tujuan Dari Suatu Tindakan 
 

Menurut Kant tidak ada yang baik tanpa kualifikasi 

kecuali kemauan baik, maksudnya ialah bukan akibatnya tapi 

niat di balik suatu tindakanlah yang penting. Argumennya ialah 

kita dapat bertanggung jawab sepenuhnya hanya saja atas apa 

yang kita coba kerjakan.  

Ada banyak faktor yang mungkin menyebabkan 

keberhasilan kita dalam mengerjakan sesuatu di luar kontrol 

kita. Pandangan Kant adalah bagian dari tradisi yang lama 

dalam etika yang memberi penekanan pada “menjadi orang 

baik”, menjadi baik tergatung dari niat seseorang, bukan 

tergantung dari akibat-akibatnya. Karena akibat-akibat itu bisa 

saja merupakan hasil dari keberuntungan atau hasil dari niat 

yang paling jahat. 



 

Moralitas adalah masalah niat yang baik, bukan akibat 

yang baik, kita mungkin menginginkan akibat yang baik tetapi 

kita memuji dan mengkritik niat dibalik tindakan itu. 

8. Moralitas Sebagai Tradisi, Moralitas Sebagai Otonomi 
 

Menurut Kant bermoral adalah menghargai seseorang 

sebagai seorang insan yang otonom yang mempunyai hak dan 

tanggung jawab untuk memutuskan apa yang benar dan apa 

yang mesti dilakukan. Sebenarnya Kant tidak mengakui faktor 

heteromoni (moral ditentukan oleh faktor-faktor luar termasuk 

pengaruh orang lain), dia menganggap hal itu tidak relevan 

bahkan tidak terkait sama sekali dengan moralitas. 

Sarte bahkan lebih jauh dari pandangan itu, dia 

menyatakan bahwa kebebasan otonomi adalah inti dari sifat 

manusia, tetapi artinya banyak yang sama. Ia menambahkan 

bahwa kita harus tidak menganggap diri kita mutlak sendiri di 

dunia ini, bebas dari/tidak terikat dengan masyarakat atau 

budaya manapun ketika kita membuat keputusan moral. Sarte 

menambahkan lagi, kita bahkan tidak memiliki kekuatan, 

seperti yang dikira Kant untuk menentukan diri sendiri apa 

yang benar dan apa yang salah-kekuatan alasan. 

Moralitas adalah masalah tradisi, bukan hanya dalam 

pengertian yang lemah bahwa kita telah memperaktekkan 

moral selama berabad-abad, tetapi juga dalam pengertian yang 



 

kuat, bahwa moralitas adalah bagian dari kerangka tradisi.  

Tanpa moral suatu tradisi tidak dapat dipahami. Sebenarnya 

otonomi rasional itu berperan hanya bila ada kekacauan moral 

dan masalahnya adalah memilih di dalam kritik-kritik etika dan 

bukan masalah menentukan”untuk diri sendiri”. Apa yang baik 

dan apa yang salah, tetapi lantas apakah orang terperangkap 

dalam ethosnya sendiri, bagaimana mungkin berfikir untuk diri 

sendiri, bahkan menolak nilai-nilai tradisi sendiri 

9. Apakah Moralitas Berbeda? 
 

Perbedaan diantara moralitas dan unsur-unsur etika dan 

ethos lainnya juga tampaknya lenyap bila kita memperhatikan 

tindakan-tindakan yang didorong oleh keinginan menjadi orang 

yang baik, keinginan menjadi jujur, pemurah, dan lain-lainnya 

yang tidak sama dengan keinginan agar dianggap jujur, 

pemurah dan lain-lainnya. Dalam kasus-kasus demikian, niat 

baik dan akibat niat baik memungkinkan kita membedakan 

diantara moralitas dan pertimbangan yang diteliti, karena 

kepuasan atas kepentingan seseorang dan kebahagiaan 

seseorang yang mendapat keuntungan dari tindakan orang 

tersebut di atas mengaburkan pertentangan-pertentangan 

sedemikian realitas dan unsur-unsur etika lainnya.  

Moral hanya digunakan untuk menyatakan tindakan-

tindakan yang di dalam pandangannya tidak ada prinsip-prinsip 



 

yang khusus lebih bernilai sifatnya yang harus disebut dengan 

nama khusus tersebut. Sebaliknya Kant membuat ciri moralitas 

yang berbeda itu menjadi pusat seluruh etikanya. Perbedaan 

diantara pandangan-pandangan ini bukan hanya menyangkut 

masalah teori tetapi menyangkut perbedaan di antara dua 

pandangan hidup. 

 
B. Tujuan Dan Fungsi Moral 

 
1. Tujuan Moral  

Moral sebagai prilaku yang mengacu kepada kebaikan dan kebenaran 

dalam hubungan manusia dengan manusia lainnya dan hubungan manusia dengan 

Tuhan merupakan tindakan  yang harus memiliki tujuan.  

Tujuan dari setiap manusia selalu untuk mendapatkan atau meperoleh 

kebahagian, yaitu bahagia lahir dan batin atau kebahagiaan yang hakiki untuk 

mencapai kebahagiaan yang menjadi tujuannya tersebut, yaitu melalui perbuatan-

perbuatan yang manusiawi yakni perbuatan yang bermoral.  

 Muthahhari mengatakan moral atau akhlak bertujuan memperkuat 

keinginan dan kemauan manusia. Itu berarti kekuatan kemauan manusia harus 

mampu menguasai kekuatan syahwat dan tabiatnya. bahkan kemauan harus bisa 

mengalahkan berbagai kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik.65  

                                                
65 Murtadha, Muthahhari, Islam Dan Tantangan Zaman, Terj. Ahmad Sobandi, (Bandung 

: Pustaka Hidayat, 1996), h. 272 



 

Undang Ahmad Kamaludin dalam bukunya Filsafat Manusia ”Sebuah 

Perbandingan Antara Islam Dan Barat” juga menjelaskan tentang tujuan akhir 

moral adalah untuk mencapai kebahagiaan, 66 

Seperti juga yang dijelaskan oleh Ibnu Miskawaih yang dikutip oleh 

Undang Ahmad Kamaluddin, bahwa Ibnu Miskawaih menyebutkan tindakan 

moral selalu berkenaan dengan eksistensi orang lain diluar dirinya. Oleh karena 

itu, tindakan moral sangat bergantung pada cara pandang subjek moral dalam 

mengamati dan menilai realitas masyarakatnya. Moralitas ditentukan oleh 

kesesuainnya dengan alam realitas yang berada di sekitarnya,  disinilah letak sikap 

kemandirian dalam pencarian nilai-nilai moral, meskipun terdapat perbedaan 

pandangan ahli dalam wilayah epistimologi yang menyebabkan pula dalam cara 

mendekati dan mengarahkan dirinya pada tujuan moralnya, pada prinsipnya 

mereka menginginkan tujuan yang sama yaitu kebahagiaan yang sejati (moral 

sa’adah).67 

Pada dasarnya tujuan moral adalah untuk meningkatkan kemajuan 

manusia baik kemajuan rohani ataupun kemajuan materiil, maka orang yang 

memiliki budi pekerti yang baik akan lebih utama dari pada yang moralnya 

kurang baik. Pada hakekatnya moral dapat mengantarkan seseorang pada jenjang 

kemuliaan akhlak, karena moral yang baik itu akan menyadarkan mana perbuatan 

baik dan yang buruk 
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2. Fungsi Moral  
 
Moral merupakan identitas mutlak yang harus dimiliki manusia, 

keterlepasan manusia dari nilai-nilai moral bukan saja menghilangkan harga diri 

sebagai manusia, tetapi jauh dari itu akan merendahkan dirinya dibawah makhluk-

makhluk Tuhan lainnya. 

Jika kita membaca historis bahwa kerusakan moral telah tergambar 

dizaman kehidupan jahiliyah, dimana orang tidak lagi memperhatikan aturan 

hidup bermasyarakat. Oleh karena itu Allah mengutus Nabi sebagai pembawa 

risalah bertujuan untuk mebenahi kebobrokan moral pada masa itu. Seperti yang 

yang ditegaskan Allah dalam firmannya surat Al-Ahzab: 21 

ِ َ�َن �َُ�ۡ� ِ� رَُ��ِل  ��َ��ۡ  ۡ�َ�ةٌ َ�َ�َ��ٞ �َِّ�� َ�َن �َ�ُۡ��اْ  ٱ��
َ أُ  ٱ�ِ��َ  ٱۡ�َۡ�مَ وَ  ٱ��

َ َوَذَ�َ�     �َ��ِٗ��  ٱ��

َ�Artinya : Sesungguhnya pada diri Rosulallah itu terdapat suri tauladan yang baik 

 (Q. S Al-ahzab : 21) 
Dari ayat diatas mengingatkan bahwa akhlak dan budi pekerti yang luhur 

itu adalah merupakan cerminan bagi umat manusia, khususnya bagi umat Islam di 

dalamm pengaruhi kehidupannya. Dan karena Al-Quran bersifat universal dan 

risalah yang dibawa oleh Nabi pun juga universal, maka ukuran moral atau akhlak 



 

yang paling tepat adalah akhlak menurut apa yang digariskan oleh Al-Quran dan 

Hadis. 

Jadi masalah moral adalah masalah yang lebih identik dengan masalah 

agama, untuk itu penanggulangannya harus disesuaikan dan dikembalikan dengan 

ajaran-ajaran agama. Seperti yang di ungkapkan oleh Zakia Darajah dalam 

bukunya Ilmu Jiwa Agama: 

Agar pendidikan agama baik dalam keluarga , sekolah maupun masyarakat 
di intensifkan,  supaya kehidupan beragama dapat terjamin dan selanjutnya nilai-
nilai moral yang baik dapat menjadi bagian pribadi-pribadi bangsa kita.  Nilai-
nilai moral yang pasti yang terdapat dalam ajara agama itu akan membantu setiap 
pribadi untuk mendapatkan ketenangan jiwa, sehingga kegairahan untuk 
membangun itu ada.68 

 
Maka pendidikan moral itu tidak terlepas dari pendidikan agama, karena 

pendidikan moral yang paling baik terdapat dalam agama, sebab nilai-nilai moral 

yang dapat dipatuhi dengan suka rela tanpa ada paksaan dari luar hanya dari 

kesadaran sendiri, dan datangnya dari keyakinan bergama. 

 
C. Pengertian Dan Hakikat Kearifan Lokal 

 
Kearifan lokal atau sering disebut dengan istilah local genius merupakan 

hasil kecerdasan masyarakat dalam menghadapi segala rintangan demi 

kelangsungan hidup mereka.69 Setiap masyarakat lokal mempunyai nilai-nilai 

khusus atau kearifan lokal yang bersumber dari budaya dan agama masyarakat 

setempat yang dimilikinya sendiri. Biasanya kearifan lokal tersebut dapat 

digunakan mereka untuk menjaga sistem budaya dan ekologi lingkungan mereka, 

setiap lingkungan atau desa akan menjalani kehidupan mereka sesuai dengan lokal 
                                                

68 Zakiyah, Darajah, Ilmu Jiwa Agama (Jakarta : Bulan Bintang, 1976). h. 133-134 
69 Syamsul, Ma’arif, Pesantren Inklusif Berbasis Kearifan Lokal, (Yogyakarta : Kaukaba, 

2015), h. 31 



 

mereka, tradisi adat istiadat dan kepercayaan, yang mengatur semua aspek 

kehidupan dan kegiatan mereka, sedangkan norma sosial dalam desa atau 

komunitas, biasanya akan menempatkan penekanan bagaimana bisa memberikan 

bantuan dengan hati tulus dengan para tetangga, sikap gotong royong, kepedulian 

satu sama lain serta nilai-nilai yang mengikat agar bisa bersatu dan tidak bercerai-

berai.70 

Kearifan lokal terdiri dari dua kata yaitu kearifan (wisdom) yang berarti 

sama dengan kebijaksanaan, dan lokal (lokal), lokal yang berarti setempat. Dapat 

dipahami bahwa pengertian kearifan lokal merupakan gagasan atau nilai-nilai 

pandangan-pandangan setempat atau lokal yang bersifat bijaksana, penuh 

kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat.71 

Kearifan lokal merupakan suatu penyikapan dari bentuk-bentuk respon 

dari interaksi manusia dan lingkungan. Kearifan lokal merupakan bentuk etika 

lingkungan yang ada pada siklus kehidupan masyarakat.72 Etika lingkungan 

memberikan pemahaman bagaimana manusia bersikap dan bertindak terhadap 

lingkungan. Penghargaan terhadap lingkungan yang diwujudkan melalui 

pengelolaan berkelanjutan pemeliharaan dan pelestarian lingkungan merupakan 

benuk-bentuk pengejawantahan etika lingkungan. 

Kearifan lokal adalah sumber pengetahuan yang diselenggarakan dinamis, 

berkembang dan diteruskan oleh populasi tertentu yang terintegrasi dengan 

pemahaman mereka terhadap alam dan budaya sekitarnya. Kearifan atau wisdom 

                                                
70 ibid  
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Ilmu), h. 8 
72 Muh, Aris Marfai, Pengantar Etika Lingkungan Dan Kearifan Lokal, (Yogyakarta: 
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dapat dipahami sebagai suatu pemahaman kolektif, pengetahuan dan kebijaksaan 

yang mempengaruhi  suatu keputusan penyelesaian atau penangulangan  suatu 

masalah kehidupan. Kearifan dalam hal ini merupakan perwujudan  seperangkat 

pemahaman  dan pengetahuan yang mengalami proses perkembangan oleh suatu 

kelompok masyarakat setempat atau komunitas yang terhimpun dari proses dan 

pengalaman panjang dalam berinteraksi dalam suatu sistem dan ikatan hubungan 

yang saling menguntungkan.73 

Dalam kearifan lokal terkandung  pula kearifan budaya lokal. Kearifan 

budaya lokal sendiri adalah pengetahuan lokal yang sudah sedemikian menyatu 

dengan sistem keprcayaan, norma, dan budaya serta diekpresikan dalam tradisi 

dan mitos yang dianut dalam jangka waktu lama. Kearifan lokal mempunyai 

cangkupan yang lebih luas daripada sekedar pengetahuan tradisional.  Kearifan 

lokal merupakan formulasi dari keseluruhan bentuk pengetahuan, keyakinan 

pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun prilaku 

manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis.  

Hal serupa juga dikatakan Keraf  bahwa kearifan lokal juga menyangkut 

pengetahuan, pemahaman, dan adat kebiasaan tentang manusia, alam dan 

memahami bagaimana relasi di antara semua penghuni komunitas ekologis harus 

dibangun. 

Kearifan lokal merupakan unsur bagian dari tradisi-budaya masyarakat 

suatu bangsa, yang muncul menjadi bagian-bagian yang di tempatkan pada 

tatanan fisik bangunan (arsitektur) dan kawasan (perkotaan) dalam geografi 

                                                
73 Op. cit. h. 33 



 

kenusantaraan sebuah bangsa.74 Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa 

kearifan lokal merupakan langkah penerapan dari tradisi yang diterjemahkan 

dalam artefak fisik.  

Hal terpenting dari kearifan lokal adalah proses sebelum implementasi 

tradisi pada artefak fisik, yaitu nilai-nilai dari alam untuk mengajak dan 

mengajarkan tentang bagaimana membaca potensi alam dan menuliskannya 

kembali sebagai tradisi yang diterima secara universal oleh masyarakat, 

khususnya dalam berarsitektur. Nilai tradisi untuk menselaraskan kehidupan 

manusia dengan cara menghargai, memelihara dan melestarikan alam lingkungan. 

Hal ini dapat dilihat bahwa semakin adanya penyempurnaan arti dan saling 

mendukung, yang intinya adalah memahami bakat dan potensi alam tempatnya 

hidup dan diwujudkannya sebagai tradisi.  

Selanjutnya Francis Wahono menjelaskan bahwa kearifan lokal adalah 

kepandaian dan strategi-strategi pengelolaan alam semesta dalam menjaga 

keseimbangan ekologis yang sudah berabad-abad teruji oleh berbagai bencana dan 

kendala serta keteledoran manusia. Kearifan lokal tidak hanya berhenti pada etika, 

tetapi sampai pada norma dan tindakan dan tingkah laku, sehingga kearifan lokal 

dapat menjadi seperti religi yang memedomani manusia dalam bersikap dan 

bertindak, baik dalam konteks kehidupan sehari-hari maupun menentukan 

peradaban manusia yang lebih jauh.75 

Ridwan mengungkapkan bahwa kearifan lokal atau sering disebut dengan 

lokal wisdom dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal 
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budinya (kognisi)  untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, ataupun 

peristiwa yang terjadi dalam ruang dan waktu.76 Pengertian tersebut, disusun 

secara etimologi di mana wisdom dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam 

menggunakan akal pikirannya dalam bertindak atau bersikap sebagai hasil 

penilaian terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi. Sebagai sebuah 

istilah wisdom sering diartikan sebagai kearifan/kebijaksanaan. Lokal secara 

spesifik menunjuk pada ruang interaksi terbatas dengan sistem nilai yang terbatas 

pula. Sebagai ruang interaksi yang sudah di desain sedemikan rupa  yang 

didalamnya melibatkan suatu hubungan pola-pola hubungan antara manusia 

dengan manusia atau manusia dengan lingkungan fisiknya. Pola interaksi yang 

sudah terdesain tersebut di sebut dengan setting.  Setting adalah suatu ruang 

interaksi tempat seorang dapat menyusun hubungan-hubungan face to face dalam 

lingkungannya. Sebuah setting kehidupan yang sudah terbentuk secara langsung 

akan memproduksi nilai-nilai. Nilai-nilai tersebut yang akan menajdi landasan 

hubungan mereka atau menjadi acuan tingkah laku.77  

Adapun Keraf menggunakan istilah kearifan lokal dengan istilah kearifan 

tradisional yaitu semua bentuk keyakinan, pengetahuan pemahaman atau wawasan 

atau adat kebiasaan atau etika yang menuntun prilaku manusia dalam kehidupan 

dalam kehidupan ekologis. Jadi kearifan lokal ini bukan hanya menyangkut 

pemahaman dan pengetahuan masyarakat adat tentang manusia dan bagaimana 

relasi yang baik diantara manusia, melainkan juga menyangkut tentang 

pengetahuan dan pemahaman dan adat kebiasaan tentang manusia, alam dan 
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bagaimana relasi dengan semua penhuni komunitas ekologis ini harus dibangun. 

seluruh kearifan tradisional ini dihayati, dipraktekkan, diajarkan dan diwariskan, 

dari satu generasi ke generasi yang lain yang sekaligus membentuk pola prilaku 

manusia sehari-hari, baik terhadap sesama manusia maupun terhadap alam dan 

yang gaib.78  

Pendapat diatas menunjukkan 5 hal, yait : 

1. Kearifan tradisional adalah milik komunitas. Demikian pula 

yang dikenal sebagai pengetahuan manusia, alam dan relasinya 

dengan alam juga milik komunitas. Tidak ada kearifan lokal 

yang bersifat individual. 

2. Kearifan tradisional, yang juga berarti pengetahuan tradisional, 

lebih praktis. Pengetahuan dan kearifan masyarakat adat adalah 

pengetahuan bagaimana hidup secara baik dalam komunitas 

ekologis, sehingga menyangkut bagaimana berhubungan secara 

baik dengan semua alam. pengetahuan ini juga mencangkup 

bagaimana memperlakukan setiap bagian kehidupan dalam 

alam sedemikian rupa, baik untuk mempertahankan kehidupan 

masing-masing. Itu sebabnya ada berbagai peraturan yang 

sebagian besar dalam bentuk larangan, tentang bagaimana 

menjalankan kehidupan tetentu di dunia ini. 
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3. Kearifan tradisional bersifat holistik, karena menyangkut 

pengetahuan dan pemahaman tentang seluruh kehidupan 

dengan segala relasinya di alam semesta. 

4. Berdasarkan kearifan tradisional dengan ciri seperti itu, 

masyarakat adat juga memahami semua aktivitasnya sebagai 

aktivitas moral. Kegiatan bertani, berburu dan menangkap ikan 

bukanlah sekedar aktivitas ilmiah berupa penerapan 

pengetahuan ilmiah tentang dan sesuai dengan alam, yang 

dituntun oleh prinsip-prinsip dan pemahaman ilmiah yang 

rasional. Aktivitas tersebut adalah aktivitas moral yang 

dituntun dan didasarkan pada prinsip atau tabu-tabu moral yang 

bersumber dar kearifan tradisional. 

5. Berbeda dengan pengetahuan barat yang menglaim dirinya 

sebagai universal, kearifan tradisional bersifat lokal, karena 

terkait dengan tempat yang patrikular dan kongkrit. Kearifan 

dan pengetahuan tradisional  selalu menyangkut pribadi 

manusia yang patrikular (komunitas masyarakat adat itu 

sendiri), alam (di sekitar tempat tinggalnya) dengan relasinya 

dengan alam itu. Tetapi karena manusia dan alam bersifat 

universal, kearifan dengan pengetahuan tradisional dengan 

tidak direkayasapun menjadi universal pada dirinya sendiri.79 
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Kearifan lokal juga disebut dengan budaya luhur yang diciptakan nenek 

moyang lewat sebuah pengalaman yang akhirnya menjadi sebuah pola-pola 

tertentu dan kaidah. 80 Dijelaskan oleh Andi dan Syarifuddin bahwa kearifan lokal 

merupakan suatu bentuk tata nilai, sikap dan persepsi, prilaku dan respon suatu 

masyarakat lokal dalam berinteraksi pada suatu sistem kehidupan dengan alam 

dan lingkungan tempatnya hidup secara arif.81  

Maka dari itu kearifan lokal tidaklah sama pada tempat dan waktu yang 

berbeda dan suku yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh tantangan alam 

dan kebutuhan hidupnya berbeda-beda, sehingga pengalamannya dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya memunculkan berbagai sistem pengetahuan baik 

yang berhubungan dengan lingkungan maupun sosial. Sebagai salah satu bentuk 

perilaku manusia, kearifan lokal bukanlah suatu hal yang statis melainkan berubah 

sejalan dengan waktu, tergantung dari tatanan dan ikatan sosial budaya yang ada 

di masyarakat. 

Adapun ciri-ciri kearifan lokal diantaranya:82 

1. Mempunyai kemampuan mengendalikan 

2. Merupakan benteng untuk bertahan dari budaya luar 

3. Mempunyai kemampuan mengakomodir budaya luar 

4. Mempunyai kemampuan mengintegrasi atau menyatukan budaya luar 

dengan budaya asli. 
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D. Kearifan Lokal Dalam Perspektif Filsafat Moral 

Indonesai terdiri dari beragam suku, ras, etnis dan agama di dalamnya, 

setiap budaya yang berkembang memiliki nilai dengan  tujuan kemajuan bagi para 

anggotanya, kearifan-kearifan lokal yang berlangsung pada setiap daerah biasanya 

di wariskan secara turun temurun, ada beberapa yang sudah terdokumentasi 

namun ada juga yang sampai sekarang penyampainnyannya masih sebatas dari 

mulut kemulut. 

Kearifan lokal menghendaki kebaikan bagi setiap masyarakatnya, baik itu 

dalam bidang sosial, tingkah laku, ekonomi atau budaya itu sendiri. Selalu ada 

pesan dan nilai yang terkandung didalamnya, baik yang bisa langsung kita pahami 

atau yang masih tersirat dan perlu pemahaman mendalam untuk mengetahuinya.  

Kearifan lokal sendiri secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu kearifan 

(wisdom) yang berarti sama dengan kebijaksanaan, dan lokal (lokal), lokal yang 

berarti setempat. Dapat dipahami bahwa pengertian kearifan lokal merupakan 

gagasan atau nilai-nilai pandangan-pandangan setempat atau lokal yang bersifat 

bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota 

masyarakat.83 

Dari Sabang sampai Merauke terdapat 1.340 suku bangsa.84 Setiap suku 

mempunyai keunikan masing-masing dalam merealisikan adat kebiasaan mereka.   

Didalam kearifan lokal tidak hanya mengatur atau menerangkan tentang 

hal yang berkaitan dengan budaya saja, melainkan juga tidak ketinggalan 

pembahasan mengenai moral atau tingkah laku baik terhadap sesama manusia 

                                                
83 Op, Cit Aminudin, h. 8 
84 https:/id.m.wikipidia.org, diakses 18 juli 2017 



 

atau dengan makhluk lainnya. Karena akhir sidementasi kearifan lokal akan 

mewujud menjadi tradisi atau agama, biasanya di dalalam masyarakat kearifan 

lokal dapat ditemui dalam nyanyian, petuah, semboyan, dan kitab-kitab kuno yang 

melekat dalam prilaku sehari-hari.  

Seperti yang telah dijelaskan pada pemaparan tentang moral diatas , bahwa 

sikap baik dan buruk atau moral tersebut bukan hanya di tujukan pada sesama 

manusia saja, tetapi juga dengan alam sekitar bahkan pada sang Maha pencipta. 

Kearifan-kearifan lokal yang ada di setiap daerah di Indonesia memiliki ragam 

dan jenis yang sangat banyak, meski nama dan bentuknya memiliki perbedaan 

tetapi pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menjaga hubungan 

baik antara manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan alam sekitarnya, 

dan manusia dengan Sang Pencipta. 

 Berikut beberapa contoh kearifan lokal yang ada di Indonesia: 

1. Repong Damar (Krui-Lampung Barat) 

Repong damar atau hutan damar, merupakan model pengelolaan 

lahan bekas lading dalam bentuk wanatani yang dikembangkan oleh 

masyarakat Krui Lampung Barat, yaitu menanam lahan bekas lading 

dengan berbagai jenis tanaman seperi, damar, durian dan karet.85 

2. Konsep Piil Pesenggikhi (Pandangan Hidup Orang Lampung)86 

Pada suku Lampung dikenal dengan istilah  piil pesenggikhi, yaitu 

sebagai pandangan hidup orang Lampung. Filsafat hidup Piil Pesenggikhi 

                                                
85https://glommymonday.blogspot.co.id/2015/01/10-macam-kearifan-lokal-

indonesia.html?m=1, diakses pada 22 juli 2018 
86 Himyari, Yusuf,  Filsafat Kebudayaan”Strategi Pengembangan Kebudayaan Berbasis 

Kearifan Lokal”, (Bandar Lampung : Harakindo Publishing, 2013), h. 111 
 



 

dalam pengertian yang lebih luas, meliputi nilia-nilai luhur dan hakiki 

yang menunjukkan kepribadian serta jati diri masyarakat Lampung, karena 

nilai-nilai luhur yang ada di dalam filsafat hidup tersebut secara esensial 

sesuai dengan paham kemanusiaan dan disesuaikan dengan kenyataan 

hidup masyarakat orang Lampung serta diakui kebenarannya. Ada 4 unsur 

dalam piil pesenggikhi, diantaranya, 1) nemui nyimah yang berarti sopan 

terhadap tamu, memiliki rasa hormat terhadap sesama,  2) nengah nyapukh 

yang berarti berbaur  atau berinteraksi dengan orang banyak, 3) sakai 

sambayan yang berarti keharusan berjiwa sosial  dan tolong menolong, 4) 

bejuluk beadek artinya keharusan berjuang untuk meningkatkan kehidupan 

pada kesempurnaan. 

3. Rofaer War (Upacara Adat Daerah Lonthor-Maluku) 

Yaitu upacara pembersihan sumur kampung secara massal oleh 

warga desa Lonthor. Sumur kampung yang dimaksudkan pada upacara 

ini adalah sumur alam. Sumur ini merupakan satu-satunya sumur yang 

terdapat di desa ini dan sangat vital bagi kebutuhan air. Sumur ini 

berbentuk sebuah bejana, berhubungan dengan sifat alamiah, dengan 

sumber mata air yang terdapat pada salah satu bejana tadi yang disebut 

dengan keelialang. 

Maksud dari diadaknnya upacar Rofaer War yaitu  bukan semata-

mata hanya membersihkan sumur tersebut dari debu maupun rumput 

dan lumut yang tumbuh pada dinding sumur. Akan tetapi bila diamati 

lebih jauh lagi maka tujuan dan maksud dari penyelanggaraan upacara 



 

ini bukan semata-mayta membersihkan kotoran-kotoran saja tetapi 

memiliki makna kultural. Waktu penyelenggaran upacara ini yaitu 

antara 10-15 tahun. 87 

Membersihkan sumur adalah masalah sariat saja, tetapi pada 

hakekatnya adalah tindakan mensucikan lahir batin setiap warga desa 

dari segala perbuatan-perbuatan keji atau kotor yang pernah mereka 

lakukan dalam tenggang waktu 10-15 tahun, dengan harapan agar 

warga bisa sadar dan kembali pada jalan yang benar. 

Pada sisi yang lain bahwa masyarakat masih terbelenggu pada satu 

pola pikir bila sumur tersebut dalam waktu yang tidak di duga-duga 

menjadi kering atau airnya berkurang, maka hal itu ditafsirkan sebagai 

suatu kenyataan yang membuktikan keadaan anggota masyarakat yang 

telah melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma agama maupun 

norma-norma adat.88 

4. Kenduri Blang (Upacara Adat Daerah Banda Aceh) 

Kenduri blang adalah suatu upacara kenduri yang dilangsungkan di 

sawah dan lazimnya penduduk desa menyebutnya kenduri treun u 

blang  (kenduri ke sawah). Apabila penduduk hendak bekerja di sawah 

untuk bercocok tanam terutama tanaman padi tidak boleh dengan 

                                                
87 T. Ja, Uneputty.Dkk, Upacara Tradisional Yang Berkaitan Dengan Peristiwa Alam 

Dan Keprcayaannya Daerah Maluku, (Jakarta : Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1985), 
h. 62 

88 Ibid, h. 65 



 

seenaknya saja mengambil tindakan sendiri, tetapi harus diawali 

dengan upacara kenduri blang89. 

Adapun maksud penyelengaraan upacara ini adalah tidak lain agar 

mendapat ridho dari Allah SWT, agar sawahnya yang akan ditanami 

padi menjadi subur dan jauh dari gangguan-gangguan hama atau 

penyakit. 

 

 

 

 

  

                                                
89 T. Syamsuddin, Upacara Tradisional Dalam Kaitannya Dengan Peristiwa Alam Dan 

Kepercayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, (Banda Aceh : Pusat Penelitian Sejarah Dan 
Budaya, 1986), h. 91 



 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Dan Sifat Penelitian  
 
Model dalam penelitian ini termasuk model penelitian mengenai masalah 

aktual, dan bersifat lapangan (field research), maka bahan-bahan atau sumber data 

yang digunakan adalah data-data yang ada dilapangan. Yaitu data yang berkaitan 

dengan tradisi madang pada masyarakat Buay tekhuggak. Maka pada tahap 

pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

 
1. Metode Pengumpulan Data 

 
Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah: 

a. Metode Wawancara 

Pada penelitian ini peneliti mengunakan penelitian wawancara 

berstruktur dan tak berstruktur. Wawancara tak berstruktur artinya 

responden mendapat kebebasan dan kesempatan untuk mengeluarkan 

buah pikiran, pandangan dan perasaanya tanpa diatur ketat oleh 

peneliti. Akan tetapi kemudian setelah peneliti memperoleh sejumlah 

keterangan ia dapat mengadakan wawancara yang lebih berstruktur 

walaupun informasi emic yang diterimanya dijadikan bahan untuk 

merumuskan sejumlah pertanyaan yang lebih berstruktur.90 

 

                                                
90 Kaelan , Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, (Yogyakarta : Paradigma, 2005), 

h. 202 



 

b. Metode Observasi  

Observasi adalah pengamatan yang menggunakan indera 

penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan.91 

Peneliti menggunakan observasi partisipan yaitu dimana penulis ikut 

langsung mencatat dan mengamati segala bentuk kegiatan dan kejadian 

yang ada untuk disajikan dalam pengumpulan data. 

c. Dokumentasi 
 

Dokumentasi adalah catatan tertulis yang isinya merupakan setiap 

pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk 

keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting yang 

berguna bagi sumber data, bukti, informasi kealamiahan yang sukar 

diperoleh, sukar ditemukan dan membuka kesempatan untuk lebih  

memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki92.  

 
2. Populasi Dan Teknik Sampling 

 
a. Populasi 

Populasi menurut Winarno Surakhmat adalah keseluruhan individu 

yang akan diteliti.93 Karena tidak mungkinnya penelitian selalu langsung 

meneliti segenap populasi dengan tujuan, penelitian menemukan 

generalisasi secara umum, maka perlu adanya sejumlah sampel yang 

                                                
91Irawan, Soeharto, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: PT remaja Rosdakarya, 2002), 
h. 69 
92Sedarmayanti.Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, (Bandung : Mandar Maju, 

2002), h. 86 
93Winarno, Surakhmat, Pengantar Penelitian Ilmiah,(Bandung: tpm, 1990), h. 174 



 

refsentatif yaitu yang mewakili keseluruhan populasi tersebut. Adapun 

yang menjadi populasi adalah masyarakat adat Buay Tekhuggak 

Yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah masyarakat buay 

Tekhuggakh, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, bujang gadis 

Buay Tekhuggak. Buai tekhuggak  terdiri dari 6 pekon  yaitu, pekon 

Banjakh Manis, Tanjung Jati, Kappung Bakhu, Mulang Maya, Menggala 

Dan Suka Banjakh, Tetapi tidak seluruh populasi ini akan dijadikan 

sampel, melainkan hanya beberapa saja yang hendak dijadikan sampel dari 

seluruh populasi yang dianggap dapat mewakili. 

b. Teknik Sampling 
 

Untuk melaksanakan sampel dalam penelitian diperlukan teknik 

sampling, yaitu cara yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel 

yang benar-benar dapat mewakili populasi.94 Dalam penelitian ini yang 

dijadikan populasi adalah masyarakat buay Tekhuggak , untuk meneliti 

seluruh populasi, tentu akan banyak mengalami kesulitan dan tidak efektif 

jika dilihat dari segi waktu yang ada. 

Untuk menentukan orang-orang yang akan dijadikan sampel 

digunakan teknik Purposive Sampling, menurut Kartini Kartono yaitu 

pengambilan sample berdasarkan tujuan. Sample bertujuan dilakukan 

dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas srata, random atau 

daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.95 Dalam teknik ini 

siapa yang akan diambil sebagai anggota sample diserahkan pada 
                                                

94 Ibid, h. 70 
95 Kartini, Kartono, Pengantar Metodologi Riset Social, (Bandung : Mandar Maju, 1996), 

h. 187 



 

pertimbangan pengumpul data yang menurut dia sesuai dengan maksud 

dan tujuan peneliti, jadi pengumpulan data yang telah diberi penjelasan 

oleh peneliti akan mengambil siapa saja yang menurut pertimbangannya 

sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.96 

Teknik ini dilakukan dengan jalan penelitian memilih orang-orang 

atau kelompok yang dijadikan sampel dengan dasar pertimbangan orang 

tersebut mempunyai hubungan erat dengan kegiatan tradisi madang. 

Dengan pertimbangan jumlah penduduk sebanyak 10.000 jiwa yang terdiri 

dari 65 % perempuan dan 35% laki-laki, adapun orang-orang yang 

dijadikan sample yaitu: 18 tokoh adat, 3 tokoh masyarakat, 3 tokoh agama 

dan 20 orang  masyarakat Buay tekhuggak, dengan jumlah total 44 orang. 

berikut rinciannya: 

1. Tokoh adat yang terdiri dari 6 Pekon, dan berikut nama-nama 

tokoh adat yang akan penliti jadikan sample: 

a. Tokoh adat Pekon Mulang Maya ada 3 orang yaitu Khaja 

Rusli (Khaja Cahaya Makhga), Khadin Zaipi (Khadin 

Cahaya Makhga), dan Minak Maryan (Minak padoman); 

b. Tokoh adat Pekon Menggala ada 3 orang yaitu Khaja Kusal 

(Khaja Syahbandar Bandakh), Khadin Amsari (Khadin 

Suku Mulia), Minak Supardi (Minak Jaga Baya); 

                                                
96 Irawan, Soehartono, Metode Penelitian Sosial (Studi Teknik Penelitian Bidang 

Kesejahteraan Sosial Dan Ilmu Sosial Lainnya), (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003), h. 63 



 

c. Tokoh adat Pekon Kappung Bakhu ada 3 orang yaitu Khaja 

Nasruddin (Khaja Bangsawan), Khadin Azhar (Khadin 

Syah), Minak Budi (Minak Penengon); 

d. Tokoh adat Pekon Suka Banjakh ada 3 orang yaitu Khaja 

Mat Nizar (Kakhiya Mangku Bumi), Khadin Arizal 

(Khadin Jo Lappung), Minak Samsu (Minak Pemuka); 

e. Tokoh adat Pekon Tanjung Jati ada 3 orang yaitu Khaja 

Busro (Khaja Pagar Alam), Khadin Azwar (Khadin Saka), 

Minak Sahidin (Minak Senangon Mena); 

f. Tokoh adat Pekon Banjakh Manis ada 3 orang yaitu Khaja 

Pungut (Khaja Syahbandar), Khadin Mat Saleh (Khadin 

Akuan), minak zulhakki (minak cahaya agama). 

2. Tokoh masyarakat terdiri dari 3 orang yaitu Drs. Nazaruddin 

Gustam, MM (Camat Kotaagung Timur), Hamzani, SE 

(Sekertaris Kecamatan Kotaagung Timur), Astrawan Gede 

Agung, SE (Staf Kecamatan Kotaagung Timur). 

3. Tokoh agama terdiri 3 orang yaitu Munzidi, Cik Gus, dan 

Azhari 

4. Masyarakat yang pernah mengikuti kegiatan madang 20 orang 

yang terdiri dari 10 laki-laki dan 10 perempuan, dan berikut 

nama-namanya: 

1) Muhtadin Pekon Mulang Maya 

2) Marhaddin Pekon Mulang Maya 



 

3) Zulkifli Pekon Suka Banjakh 

4) Rohimi Pekon Suka Banjakh 

5) Nazar Pekon Tanjung Jati 

6) Nazori Pekon Tanjung Jati 

7) Sandi Pekon Kappung Bakhu 

8) Musa Pekon Kapung Bakhu 

9) Kusal Pekon Menggala 

10) M. Yusup Menggala 

11) Neliyana Pekon Mulang Maya 

12) Rohida Pekon Mulang Maya 

13) Nurlela Pekon Suka Banjakh 

14) Maryuna Pekon Suka Banjakh 

15) Jamilah Pekon Tanjung Jati 

16) Maryuna Pekon Tanjung Jati 

17) Anila Pekon Menggala 

18) Farida Pekon Menggala 

19) Almaniani Pekon Kappung Bakhu 

20) Hayana Pekon Kappung Bakhu 

 
B. Teknik Pengolahan Data 

Adapun teknik pengolahan data pada penelitian ini akan dilakukan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 



 

1. Bahan-bahan yang telah dikumpulkan tersebut kemudian akan di 

Identifikasi,di klasifikasi,guna memperoleh hakikat fundamental untuk 

menemukan nilai-nilai yang ada pada tradsi madang yang di tinjau dari 

pandangan filsafat moral. 

2. Hasil dari identifikasi dan klasifikasi tersebut kemudian dianalisa 

secara komprehensif untuk dapat menemukan nilai-nilai yang menjadi 

hakikat tradisi madang. 

 
C. Analisis Data 

 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan data yang telah terkumpul 

akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan filsafat. Secara rinci dalam 

menganalisis data akan digunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Deskripsi, yaitu menggambarkan atau menyajikan serta 

memahami hakikat tradisi madang dan hakikat nilai-nilai 

moral yang terkandung didalamnya. 

2. Interpretasi, yaitu data yang telah dideskripsikan diberi 

penafsiran, sehingga memperoleh makna baru yang lebih 

tepat, dan dapat diungkap secara lebih baik dan mendasar 

tentang bagaimana mengungkap nilai moral dalam tradisi 

madang tersebut. 

3. Abstraksi, yaitu untuk menangkap hakikat dengan cara 

memurnikan objek dari aspek-aspek yang bersifat khusus, 

sehingga hakikatnya menjadi sesuatu yang bersifat umum. 



 

4. Holistika, yaitu tinjauan secara lebih dalam untuk 

mencapai kebenaran secara utuh. Objek dilihat dari 

interaksi dengan seluruh kenyataan.97 

5. hermeneutik, yaitu sebagai suatu metode diartikan sebagai 

cara menafsirkan simbol kongkrit untuk dicari arti dan 

maknanya. Metode ini mengsyaratkan adanya kemampuan 

untuk menafsirkan masa lampau yang tidak di alami 

kemudian dibawa ke masa sekarang.98  

 
D. Teknik Penyimpulan Data 

 
Untuk memperoleh kesimpulan yang akurat, maka dalam penyimpulan 

penelitian ini, peneliti menggunakan pola penyimpulan lingkaran hermeunetik, 

yaitu suatu pola pemahaman dengan menggunakan metode induktif dan deduktif . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
97 M.Baharudin, Dasar-Dasar Filsafat, (Bandar Lampung: Harakindo Publishing, 2013), 

H.51 
98 Ibid, h. 51-51 



 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM KECAMATAN KOTA AGUNG TIMUR MARGA 

BUAY TEKHUGGAK DAN TRADISI MADANG 

 

A. Keadaan Geografis dan Demografis 

Kecamatan Kotaagung Timur merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan 

Kotaagung yang diresmikan pada tanggal 14 juli 2005 oleh Bupati Tanggamus, 

pemekaran tersebut bertujuan antara lain : 

1. Memperlancar Rentang Kendali Pemerintahan 

2. Meningkatkan Efektivitas Sumber Daya 

Kecamatan Kotaagung Timur merupakan salah satu Kecamatan di 

Kabupaten Tanggamus dengan luas sekitar 7.333 Ha. dan penduduk sekitar 

21.235 jiwa dengan jarak 5.5 Km dari Ibu Kota Kabupaten Tanggamus. Jumlah 

Pekon di Kecamatan Kotaagung Timur sebanyak 12 pekon. 

1. Kampung Baru 

2. Kagungan 

3. Batu Keramat 

4. Umbul Buah 

5. Karta 

6. Menggala 

7. Mulang Maya 

8. Suka Banjar 



 

9. Tanjung Anom 

10. Talang Rejo 

11. Teba  

12. Tanjung Jati 

Kecamatan Kota Agung Timur memiliki batas-batas wilayah sebagai 

berikut: 

 Sebelah Utara Berbatasan Kecamatan Sumber Rejo 

 Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Kecamatan Limau Dan 

Teluk Semaka 

 Sebelah Barat Berbatsan Dengan Kecamatan Kota Agung 

 Sebelah Timur Berbatasan Dengan Kecamatan Gisting 

Kecamatan Kota Agung Timur sebagian besar terdiri dari daerah dataran, 

dari luas wilayah Kecamatan Kota Agung Timur sebesar 7.333km2, 70% 

diantaranya adalah daerah lahan pertanian dengan kepadatan penduduk sekitar 

21.235 jiwa, Kecamatan Kota Agung Timur merupakan daerah yang beriklim 

tropis basah (type B) dengan musim hujan berkisar antara bulan April sampai 

dengan Bulan Desember, sedangkan musim kemarau antara bulan Mei sampai 

dengan bulan Oktober. 

a. Keadaan Penduduk 

Jumlah penduduk Kecamatan Kota Agung Timur berjumlah 21.253 jiwa 

dengan 14.433 laki-laki dan 10.831 perempuan. Dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini: 



 

Tabel 1 

Keadaan Penduduk (Jiwa) 

 
NO  Pekon Jumlah Penduduk 

 Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 Kampung Baru 1380  1428  2808  

2 Kagungan 1490  1540  3030  

3 Batu Keramat 630  770  1400  

4 Umbul Buah 730  776  1506  

5 Karta 745  759  1504  

6 Menggala 514  530  1044  

7 Mulang Maya 650  685  1332  

8 Suka Banjar 1027  1052  2079  

9 Tanjung Anom 1425  1429  2854  

10 Talang Rejo 584  585  1169  

11 Teba 467  466  933  

12 Tanjung Jati 798  805  1594  

Jumlah 10.431 jiwa 10.822 jiwa 21.253 jiwa 

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Kota Agung Timur tahun 2016 

 Dari tabel di atas Pekon Suka Banjar dan Tanjung Anom adalah pekon 

dengan jumlah penduduk terbanyak dengan rincian pekon Suka Banjar berjumlah 

2.079 jiwa yang terdiri dari 1.027 laki-laki dan 1025 perempuan, sedangkan 

Pekon Tanjung Anom jumlah penduduknya 2.854 jiwa yang terdiri dari 1.425 

laki-laki dan 1429 perempuan. Banyaknya jumlah penduduk di karenakan salah 

satunya adalah luasnya wilayah dari kedua pekon tersebut, ketersediaan lahan 

menjadi salah satu faktor padatnya penduduk di kedua pekon tesebut. 



 

Sedangkan pekon yang termasuk dalam Kebuayan Tekhuggak adalah Pekon 

Mulang Maya, Suka Banjar, Tanjung Jati, Menggala, Kampung Bakhu. Dengan 

jumlah penduduk 8857 jiwa. 

b. Keadaan Pendidikan 

Penduduk yang ada Kecamatan Kota Agung Timur  diperoleh melalui 

pendidikan formal,  12 PAUD, 1 buah gedung TK, 5 buah gedung SD,  2 buah 

gedung SLTP, 1 buah gedung SLTA,  Dilihat dari tingkat pendidikannya maka 

dapat kita lihat table dibawah ini. 

Tabel 2 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan (Jiwa) 

No  Tingkat pendidikan  Jumlah % 
1 TK 443  2% 
2 SD 7.652  36 % 
3 SMP 6.331  30 % 
4 SMA 5.281  25% 
5 Sarjana 1.214  6% 
6 Tidak Tamat SD 332  1% 

Jumlah 21.253 jiwa 100 % 

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Kota Agung Timur tahun 2016 

 tabel di atas menjelaskan bahwa jumlah penduduk berdasarkan 

pendidikan. jumlah penduduk yang berpendidikan TK berjumlah 443 jiwa kalau 

dipersentasikan 2%. penduduk yang berpendidikan SD berjunlah 7.652 jiwa 

persentasinya 36%. penduduk dengan pendidikan SMP berjumlah 6.331 jiwa 

persentasi 36%. jumlah penduduk berpendidikan SMA 5.281 jiwa dengan 

persentasi 25%.  sedangkan penduduk yang pependidikan sarjana berjumlah 1.214 



 

jiwa persentasinya 6%. dan yang tidak tamat SD berjumlah 332 jiwa dengan 

pesentasi 1%.  

c. Keadaan Mata Pencaharian 

Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Kecamatan Kota Agung 

Timur adalah dibidang pertanian dan perkebunan. Berikut tabel mata pencaharian 

masyarakat Kecamatan Kota Agung Timur. Keadaan penduduk berdasarkan mata 

pencaharian. 

Tabel 3 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian (Jiwa) 

No  Mata pencaharian  Jumlah % 
1 Petani /pekebun 9.990 47 % 
2 Wiraswasta/ pedagang  4.888  23 % 
3 Buruh/buruh tani 1.700  8 % 
4 Tukang  1.487 7 % 
5 PNS  3.188   15 % 

Jumlah 21.253jiwa 100% 
 Sumber: Dokumentasi Kecamatan Kota Agung Timur tahun 2016 

 Tabel di atas menjelaskan jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian 

yang terdiri dari petani/pekebun, wiraswasta/pedagang, buruh, tukang dan PNS, 

dari beberapa mata pencaharian di atas penduduk Kecamatan Kota Agung Timur 

sebagian besar berpofesi sebagai petani/pekebun dengan jumlah mencapai 9.990 

jiwa, hal ini disebabkan lahan petanian dan perkebunan yang masih luas. 

 

d. Keadaan Sosial Keagamaan 

Penduduk Kecamatan Kota Agung Timur yang beragama Islam mencapai 

99.6 % sedangkan 0,4 % memeluk agama Kristen. Jumlah tempat ibadah yang 



 

terdiri dari 16 masjid dan 17 langgar atau surau yang tersebar di masing-masing 

Pekon. 

Tabel 4 

Tabel Penduduk Menurut Agama Di Kota Agung Kecamatan Timur 

Tahun 2016 (jiwa) 

NO Pekon Agama 

Islam Protestan Budha Hindu Katolik Jumlah 

1 Kampung 
Baru 

2808  - - - - 2808 Jiwa 

2 Kagungan 3030  - - - - 3030 Jiwa 

3 Batu 
Keramat 

1000 250  - - 150  1400 Jiwa 

4 Umbul 
Buah 

1506 - - - - 1506 Jiwa 

5 Karta 1504 - - - - 1504 Jiwa 

6 Menggala 1044  - - - - 1044 Jiwa 

7 Mulang 
Maya 

1332  - - - - 1332 Jiwa 

8 Suka 
Banjar 

2079  - - - - 2079 Jiwa  

9 Tanjung 
Anom 

2400  254  - - 200  2854 Jiwa 

10 Talang 
Rejo 

1169 - - - - 1169 

11 Teba 933  - - - - 933 

12 Tanjung 
Jati 

1594  - - - - 1594 

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Kota Agung Timur tahun 2016 



 

 Tabel di atas menjelaskan jumlah penduduk berdasarkan agama, di 

kecamatan kota agung timur ada lebih dari satu agama yang dianut diantaranya 

Islam, Protestan, katolik. Sebagian besar penduduk di Kecamatan Kota Agung 

Timur menganut agama Islam, hanya di pekon Batu Kramat dan Tanjung Anom 

ada sebagian penduduk yang menganut agama Protestan dan Katolik.  

 
B. Tradisi Madang 

 
1. Hakikat Tradisi Madang 

Tradisi atau adat kebiasaan dari setiap daerah memiliki makna, ciri dan 

keunikannya tersendiri, baik dalam tata cara pelaksanaannya, dan atribut yang 

digunakan, walaupun kadang makna dan nilai tujuannya sama.  

Ada begitu banyak  suku yang mendiami Indonesia, dari setiap suku akan 

memiliki beragam jenis tradisi didalamnya, baik kaitannya dengan sesama 

manusia, dan dengan alam sekitar. Karena tradisi selalu menghendaki kebaikan 

bagi masyarakatnya. 

Salah satu suku di Indonesia adalah suku Lampung, sama dengan suku-

suku yang lainnya, suku Lampung juga memiliki tradisi yang sampai sekarang 

masih dijalankan walaupun banyak juga tradisi yang sudah mulai ditinggalkan 

dengan berbagai alasan dan faktor tertentu. 

Tersebutlah tradisi madang, yaitu sebuah tradisi yang ditujukan bagi 

muda-mudi. Kata madang sendiri secara harfiah berarti  “makan”, sedangkan 



 

secara istilah tradisi madang adalah makan bersama dirumah tokoh adat suatu 

marga.99 

Lebih jelasnya seperti yang diungkapkan oleh Zaini, bahwa tradisi madang 

adalah, perkumpulan bujang gadis dirumah tokoh adat marga (pekhikhan) yang 

mana di dalam acara tersebut akan diadakan pelantikan bagi bujang gadis agar 

bisa mengikuti kegiatan-kegiatan adat secara resmi, yang kemudian diakhiri 

dengan makan bersama dengan tokoh-tokoh adat.100 

Pada masyarakat Lampung bujang gadis yang sudah pernah mengikuti 

tradisi madang maka bisa mengikuti kegiatan-kegiatan adat yang ada, begitupun 

sebaliknya, jika ada bujang gadis yang belum pernah mengikuti tardisi Madang 

maka akan dianggap suatu kesalahan, bahkan bisa mendapatkan sanksi.101 

Bujang gadis yang sudah pernah mengikuti kegiatan madang bukan hanya 

bisa mengikuti kegiatan-kegiatan adat saja, melainkan juga mereka sudah 

memiliki kewajiban untuk menjalankan kegiatan-kegiatan adat. Jika kewajiban 

dilanggar dengan sengaja maka akan ada sanksi yang berlaku baik dari yang 

paling rendah yaitu peringatan atau yang berat sesuai denga kesalahan yang 

dilakukan. Bujang gadis yang bisa mengikuti tradisi madang adalah mereka yang 

sudah menginjak usia 17 tahun keatas.102 

                                                
99Arizal (Glr : Khadin Jo Lappung), Wawacara, Tokoh Adat Buay Tekhuggak, 13/08/ 

2017  
100 Maryan (Glr. Minak Padoman), Wawancara, Tokoh Adat Pekon Buay Tekhuggak, 

16/08/2017 
101 Mat Nizar (Glr. Khakhiya Mangku Bumi ), Wawancara, Tokoh Adat Buay Tekhuggak, 

16/08/ 2017 
102 Busro (Glr. Khaja Pagar Alam), Wawancara, Tokoh Adat Pekon Tanjung Jati Buay 

Tekhuggak, 20/08/2017 



 

Tradisi madang tidak hanya melibatkan satu desa saja melainkan 

melibatkan satu kebuayan, artinya jika satu kebuayan terdiri dari 6 desa maka 

bujang gadis yang mengikuti kegiatan ini juga terdiri dari 6 desa tersebut, dari 

masing-masing pekon memiliki tokoh-tokoh adat (penyimbang) masing-masing 

yang dipimpin oleh satu tokoh adat kebuayan Tekhuggak yang terletak di pekon 

Menggala. Itu artinya setiap akan diadakan tradisi madang semua bujang gadis 

dari 6 pekon tersebut berkumpul di rumah adat tersebut.103 

Pelaksanaan tradisi madang pada Buay tekhuggak  tidaklah bisa 

ditentukan atau tidak bisa dikatakan sebagai sebuah kegiatan rutin tahunan, 

melainkan terlihat dari pertumbuhan bujang gadis yang sudah memenuhi syarat 

menginjak usia remaja atau sekitar usia 17 tahun keatas, dan untuk dewasa ini 

biasanya sesuai ijin dari orang tua si anak.  

Tradisi madang adalah salah satu tradisi yang sangat di tunggu-tunggu 

oleh masyarakat Buay tekhuggak, karena selain pelaksanaannya yang bukan 

kegiatan rutin, tetapi juga tradisi madang ini bisa dikatakan sebagai pesta bagi 

bujang gadis, karena setelah acara makan bersama selesai, bujang gadis bisa 

mengadakan acara-acara adat dan bisa saling bertemu secara langsung satu sama 

lain, bahkan tidak jarang bujang gadis bisa mendapatkan pasangan hidup atau 

dalam bahasa Lampungnya  ngekheddok khasan, setelah acara-acara dalam 

madang di jalankan. Bisa dikatakan tradisi madang adalah salah satu wadah yang 

disediakan oleh adat untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya, tentu saja 

                                                                                                                                 
 

103 Ibid, Busro, Wawancara, 20/08/2017   



 

tetap dalam pengawasan dan koridor aturan adat yag ada pada Kebuayan 

Tekhuggak. 

 Sedangkan untuk pelaksanaan tradisi ini dilakukan setalah solat idul fitri, 

meskipun demikian tradisi madang  tidaklah dilakukan setiap tahun sekali, bisa 

saja 5 tahun sekali bahkan 10 tahun sekali, tergantung pada tingkat pertumbuhan 

muda-mudi yang ada di kebuayan tersebut.104  

2. Sumber Tradisi Madang 
 

Sumber atau epistimologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal 

muasal, metode-metode dan sahnya ilmu pengetahuan. Terdapat tiga permaslahan 

pokok dalam bidang epistimologi  antara lain apakah sumber pengetahuan?, 

darimanakah sumber pengetahuan?, dan apakah sifat dasar pengetahuan itu?.  

Sumber tradisi madang tidak lain penyampaian dari turun temurun nenek 

moyang atau dari mulut ke mulut saja. Contohnya, mitos hikayat, legenda, atau 

peristiwa tertentu yang terjadi dimasa lampau. Tidak pernah ada refensi, catatan 

atau tulisan yang menjelaskan bagiamana tradisi madang tersebut. 

Tradisi madang diwariskan dari penyampaian-penyampain lisan, yaitu 

kesaksian lisan yang disampaikan secara verbal dari satu generasi ke generasi 

berikutnya. Sebuah tradisi yang cukup mengandalkan mulut dan telinga, bisa saja 

menggunakan simbol-simbol yang unik, seperti yang di ungkapkan oleh  

                                                
104 Kusal (Glr. Raja Syahbandar Bandakh), Wawancara, Tokoh Adat Buay Tekhuggak, 

23/08/ 2017 



 

pengikhan marga Buay Tekhuggak, tidak ada tulisan atau buku yang menjelaskan 

tentang tradisi madang itu, penyampainnya hanya dari mulut ke mulut saja105. 

 
3. Tujuan Dan Fungsi Tradisi Madang 

 
Setiap adat kebudayaan atau tradisi tentunya memiliki tujuan dan fungsi, 

meski kadang keduanya tidak selalu dalam bentuk yang tersurat. Tidak terkecuali 

tradisi madang, tujuan umum dari diadakannya tradisi madang adalah untuk 

melestarikan kebudayaan atau tradisi madang itu sendiri. 

Seperti yang telah di jelaskan pada bagian hakikat tradisi madang, bahwa 

tradisi madang  adalah sebuah tradisi yang merupakan langkah awal bagi bujang 

gadis agar bisa mengikuti kegiatan-kegiatan adat, didalam tradisi ini bujang gadis 

akan mulai dikenalkan pada tanggung jawab untuk menjalankan kewajiban 

sebagai anggota adat yang harus dilaksanakan dengan adanya kewajiban 

kewajiban itu tentunya akan ada aturan-aturan adat yang harus di patuhi dan 

dijalankan. 

Tradisi madang ditujukan pada bujang gadis yang akan atau sedang 

memasuki usia remaja, dimana pada usia ini rentan akan perbuatan-perbuatan 

yang menyimpang, diharapkan dengan adanya tradisi madang ini bisa membatasi 

atau menjadi pencegahan awal bagi bujang dan gadis untuk melakukan tindakan-

tindakan yang menyimpang . 

Dengan adanya aturan dan kewajiban yang harus dilakukan diharapkan 

bujang gadis bisa melakukan kontrol pada setiap keputusan-keputusan yang akan 

                                                
105 Supardi (Glr. Minak Jaga Baya), Wawancara, Tokoh Adat  Buay Tekhuggak, 

25/08/2017 



 

dijalankan. Meskipun hanya dalam tataran aturan adat saja tetapi setidaknya 

dengan diawali lingkup paling kecil seperti keluarga dan lingkungan bisa menjadi 

pondasi awal bagi bujang gadis dalam memilih dan membedakan perbuatan yang 

baik dan yang salah106. 

Karena bagi bujang gadis yang sudah pernah mengikuti tradisi madang, 

maka akan terikat dengan aturan-aturan adat yang ada, jika aturan-aturan tersebut 

dilangar maka akan ada sanksi adat yang berlaku, seperti di cemooh, atau tidak 

lagi dikut sertakan dalam setiap kegiatan-kegiatan adat.107 

Sedangkan fungsi tradisi madang sendiri adalah, seperti yang diungkapkan 

oleh Pungut (Glr. Khaja Syahbandar) ada beberapa fungsi tradisi madang, 

diantaranya:108 

a. Sebagai Pertanda Resminya Bujang Gadis Dalam Keanggotaan Adat. 

b. Memberikan Pengenalan Akan Kewajiban-Kewajiban Dan Aturan-

Aturan Adat 

c. Sebagai Pengenalan Adat Bagi Bujang Gadis 

d. Sebagai Control Awal Bagi Bujang Gadis Dalam Melakukan 

Perbuatan Atau Tingkah Laku Sesuai Aturan Adat. 

 
4. Aktivitas-Aktivitas Madang Pada Masyarakat Buay Tekhuggak 

 
Tradisi madang biasanya dilaksanakan pada hari raya idul fitri tepatnya 

setelah selesai menjalankan sholat idul fitri. Tetapi sebelum tradisi madang 

                                                
106 Ibid, Supardi (Glr. Minak Jaga Baya), Wawancara, 25/08/2017 
107 Samsu (Glr. Minak Pemuka), Wawancara, Tokoh Adat Buay Tekhuggak, 27/08/ 2017 
108 Ibid 



 

dilakukan ada beberapa aktivitas-aktivitas yang dilakukan sebelum madang itu 

dilaksanakan. beberapa aktivitas tersebut diantaranya : 

a. Hippun 
 
Hippun artinya perkumpulan, yaitu perkumpulan antara pengikhan dengan 

tokoh adat yang mendiami setiap desa yang ada dibawah wilayah pengikhan. 

Sebutan untuk tokoh-tokoh adat resebut adalah penyimbang penggawa dan 

penyimbang suku. penyimbang penggawa adalah pemimpin adat yang berada 

dibawah kekuasaan pengikhan yang berlainan desa dengan pengikhan, sedangkan 

penyimbang suku adalah pemimpin adat yang ada dibawah kekuasaan pengikhan 

yang berada satu desa dengan pengikhan. 

Tujuan diadakannya hippun, atau perkumpulan adalah pengikhan meminta 

kepada penyimbang suku dan penggawa untuk mengumpulkan bujang gadis yang 

ada di desa mereka masing-masing yang kiranya sudah memenuhi syarat 

mengikuti acara madang, selain bujang gadis yang akan dinobatkan bujang gadis 

yang sudah pernah cakak gedung atau sudah dinobatkan juga turut diundang guna 

meramaikan kegiatan madang tersebut.  

b. Penentuan Waktu Pelaksanaan Madang 
 
Setelah ada pemberitahuan maka bujang gadis berkumpul dirumah 

pengikhan Buay Tekhuggak guna menentukan kapan madang akan dilaksanakan, 

biasanya kumpulan ini diadakan setengah bulan sebelum madang diadakan. Dan 

menurut kebiasaan yang ada di Mahkga Buay Tekhuggak persiapan  kegiatan 

madang mulai dilaksanakan  10 hari sebelum idul fitri, dengan puncak acara 

makan bersama pengikhan dan penyimbang suku beserta penyimbang penggawa 



 

sekaligus penobatan bagi bujang gadis yang sudah dianggap layak mengikuti 

kegiatan-kegiatan adat yaitu pada hari raya setelah solat idul fitri. 

c. Gotong Royong  
 
Sebelum hari penobatan ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

oleh bujang gadis baik yang sudah dinobatkan atau yang belum, diantaranya 

mereka bergotong royong membersihkan gedung atau rumah adat dan juga 

membersihkan masjid, kuburan dan aliran air dari satu pekon ke pekon yang 

lainnya. artinya jika ada 6 pekon pada Buay Tekhuggak, maka ke enam pekon 

tersebut harus diadakan gotong royong tanpa terkecuali. 

Sedangkan tahapan susunan acara pada saat madang diantaranya: 

6. Setelah solat idul fitri maka bujang gadis yang akan dinobatkan 

atau yang sudah dinobatkan, tokoh-tokoh adat seperti 

pengikhan, penyimbang adat, penyimpang suku dan sesepuh-

sesepuh adat lainnya  berkumpul di gedung. 

7. Setelah acara dibuka  dilanjutkan oleh sambutan oleh 

pengikhaan.  

8. Sambutan dari dari pangan tuha mekhanai, dalam sambutan ini 

pangan tuha mekhanai meresmikan kepada tokoh-tokoh adat 

terutama pengikhan dan masyarakat dalam marga Buay 

Tekhuggak bahwa ada tambahan beberapa anggota bujang 

gadis yang sudah bisa mengikuti kegiatan-kegiatan adat.  

9. Doa dilanjutkan makan bersama. 



 

10. Dilanjutkan dengan acara-acara yang diselenggarakan oleh 

bujang gadis, seperti tari-tarian adat, misal bedana, pantun 

bersaut dan lain sebagainya. 

 

Kesenian yang ada pada masyarakat lampung ada banyak jenisnya seperti 

seni tarik suara contohnya,  segata (pantun) segata juga banyak jenisnya, seperti 

segata sindiran (sekiman), segata bersaut (pantun bersaut), segata ijah tawwai 

(pantun berisi ajaran baik) dan lain sebagainya. Sedangkan dalam bentuk tarian 

contohnya, tari bedana, tari khudat dan lain sebaginya.  

berikut beberapa contoh pantun jenis: 

1. Segata Sakiman 

 Tengis ko pai sekiman  (Dengar dulu sekiman) 

Sikhok ko dillom hati   (Ikatkan dalam hati ) 

Way lunik dillom pullan  (Air/sungai kecil dalam hutan) 

Iwa kakhang kekepi  (Ikan karang punya sirip) 

 Mekhanai makai khattai (Bujang memakai kalung) 

Goggoh kuda budandan (Seperti kuda berdandan) 

Tulung sekiman kon pai (Tolong sekiman kan dulu) 

Way lunik di gekhilan  (Air kecil di samping rumah) 

2. Segata Ijah Tawwai 

 Dang hikhan dang ngelagok (Jangan heran jangan merasa aneh) 

Ki temenok mu nyali   (Kalau melihat yang berbeda) 

Mawat busuk ti segok  (Tidak akan busuk di simpan) 



 

Khusia dilom hati  (Rahasia dalam hati) 

3. Segata/pantun besaut 

 Laki-Laki 

Mahap pai lawan adek (Maaf (permisi) adek) 

Abang ni nuppang nanya (Abang numpang bertanya) 

Nyappai ko cawa cutik (Menyampaikan sedikit kata) 

Ki bakal ni tekhima   (Kalau lah di terima) 

 Perempuan    

Api moneh salah ni  (Tidak ada salahnya) 

Ki abang haga nanya  (Kalau abang mau bertanya) 

Adek ni senang hati  (Adek senang hati) 

Abang dang khiwa-khiwa (Abang jangan ragu-ragu) 

 Laki-Laki 

Haga maksud ni cawa  (Maksud dari perkataan) 

Terhadap lawan niku  (Terhadap adek) 

Abang nuppang semanda (Abang numpang semanda)109 

Khappa pai kidah hamu (Bagaimana menurut mu) 

 Perempuan 

Abang nuppang semanda (Abang numpang semanda) 

Halok ni mawat dapok (Mungkin tidak bisa) 

Adek ni anak ngukha  (Adek anak ngukha)110 

                                                
109 Semanda adalah dimana setelah menikah laki-laki ikut tinggal dirumah perempuan 

termasuk juga kedudukan adatnya menyesuaikan dari keluarga perempuan 
110 Anak ngukha adalah anak tengah-tengah antara anak pertama dan anak bungsu 



 

Segala ni mak ngedok  (Tidak punya apa-apa) 

4. Berikut beberapa contoh segata/pantun yang biasa digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 Dang menyin kicik hulun (jangan pikirkan omongan orang) 

Kanah niku tikambang  (nanti kamu tersesat) 

Cawa ni hulun khacun  (perkataan orang itu racun) 

In kita khua cadang  (supaya kita berantakan) 

 Mittakh ni jung agung  (berlayarnya kapal besar) 

Sappan sai wala wikhi  (perahu yang lulu lalang) 

Di lawok khang mu labung (di laut tempatmu hujan) 

Dija kemakhau bani  (disini kemarau panjang) 

 Bulan ni salok hihhuk  (bulan di tutup awan) 

Wawwah kidang mak manda (terang tidak seberap111a) 

Bukhung ku bekom lucuk (burung ku genggam lepas) 

WaAllahu a’lam ki khayya (waAllahu a’lam kalau begitu) 

 Sanak muluk di tohot  (anak kecil mikat di tohot) 

Massa putit terkuku  (dapat burung terkuku) 

Kanah nyak moloh luot (nanti saya kembali lagi) 

Ki wat salam jak niku  (kalau ada salam darimu) 

 Jak ipa niku lakkut  (dari mana saya lakkut)112 

Nyonjong makai belanga (menanak menggunakan panci) 

Jan kiccut lamban khinyut  (tangga rusak rumah rusak) 

                                                
111 tohot adalah sebutan untuk sisa potongan kayu yang masih menempel di tanah 
112 lakkut adalah sebutan untuk kerak nasi 



 

Jak ipa mulli haga  (dari mana gadis mau) 

 Mesigit padawakhas  (masjid padawakhas) 

Tegak bulan puasa  (dibangun bulan puasa) 

Ibakhat kinjuk bias  (ibarat seperti beras) 

Niku penyambung nyawa (kamu penyambung nyawa) 

 Wai lunik nyindikh sindikh (air kecil yang menetes) 

Pancukh ni bulung awi  (pancuran daun bambu) 

Lebakhan khadu kheddik (lebaran sudah dekat) 

Kah tinggal ngitung khani (tinggal menghitung hari) 

 Ajo wat wayak cutik  (ini ada pantun sedikit) 

Pengganti ni salaman  (gantinya salaman) 

Kantu wat salah kicik  (kalau ada salah kata) 

Kham pakhda semahapan  (kita saling memaafkan) 

 Nikol pak manuk lunik  (potong ayam walau kecil) 

Busukukh jamma Tuhan (bersyukur pada Tuhan) 

Dusa balak khik lunik  (dosa besar dan kecil) 

Kham pakhda selepasan (kita saling membebaskan) 

 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

TRADISI MADANG DALAM PANDANGAN FILSAFAT MORAL 

 

A. Tradisi Madang Pada Masyarakat Buay Tekhuggak 

 
Tradisi  asli masyarakat Kota Agung Timur pada umumnya dan khususnya 

di Kebuayan Tekhuggak, tidak ada bedanya, karena semua itu tidak ada norma 

yang baku dan merupakan warisan secara turun temurun, sejak zaman dahulu 

kala. Dan salah satu tradisi tersebut adalah tradisi madang, tradisi madang adalah 

salah tradisi yang diperankan oleh bujang gadis yang akan dinobatkan atau 

diresmikan sebagai anggota adat yang ada pada masyarakat Kebuayan Tekhuggak.  

 Tradisi madang sendiri adalah perkumpulan bujang gadis dirumah ketua 

tokoh adat Buay Tekhuggak, untuk dinobatkan dihadapan tokoh-tokoh adat, dan 

diakhiri dengan makan bersama. Itulah mengapa pada masyarakat Buay 

Tekhuggak biasa menyebutnya cakak gedung, atau jika sudah pernah makan 

bersama tokoh-tokoh adat di rumah ketua tokoh adat artinya sudah sah atau resmi 

mengikuti setiap kegiatan-kegiatan adat yang ada pada Kebuayan Tekhuggak. 

Bahkan bisa dikatakan sebagai suatu kewajiban.  

Pada hakikatnya tradisi Madang ini diadakan bukan hanya sebatas muda-

mudi bisa mengikuti kegiatan-kegiatan adat saja tetapi juga memberikan 

pengenalan bagaimana menjalankan tanggungjawab serta kewajiban-kewajiban 

pada mereka.  

Pengenalan akan hak, kewajiban dan tanggung jawab jika tidak dilakukan 

sejak dini maka akan mempengaruhi pola pikir dan pilihan hidup bagi para muda-



 

mudi. Karena nilai dari sebuah tradisi adalah saat tradisi tersebut bisa memberikan 

makna dan tujuan yang baik bagi masyarakatnya. Begitu juga dengan tradisi 

madang, yang bukan hanya sebuah tradisi yang sekedar dijalankan atau menjadi 

sebuah tontonan saja melainkan juga mengehendaki masyarakat yang 

menjalankannya memiliki rasa tanggung jawab, hak dan kewajiban yang harus 

dijalankan dengan baik dan benar. 

Selain dari pada hak dan kewajiban tersebut, hakikat dari tradisi madang 

adalah memberikan landasan moral pada muda-mudi semenjak dini, karena muda-

mudi yang telah resmi dalam kegiatan adat akan terikat dengan aturan-aturan adat 

yang berlaku, sehingga jika ada muda-mudi yang melakukan kesalahan maka 

hukum adat akan berlaku baginya. Dengan begitu diharapkan tradisi madang bisa 

menjadi control moral bagi muda-mudi. 

Tradisi madang memiliki beberapa tujuan diantaranya, pertama, bertujuan 

untuk menobatkan atau meresmikan bujang gadis agar bisa mengikuti kegiatan-

kegiatan adat yang ada pada Buay Tekhuggak, kedua, sebagai salah satu pengikat 

bagi bujang gadis agar bisa menjalankan setiap kegiatan-kegiatan adat, ketiga, 

mematuhi aturan-aturan adat yang ada di Buay Tekhuggak, baik dalam kehidupan 

sehari-hari atau dalam kehidupan berbudaya, keempat, dengan adanya rasa terikat 

pada aturan adat yang ada di Buay Tekhuggak tersebut diharapkan bisa jadi 

pencegahan bagi muda-mudi untuk tidak melakukan hal-hal yang menyimpang, 

atau bisa memilih mana perbuatan yang benar dan salah dalam kehidupan 

berbudaya.  

 



 

B. Tinjauan Filsafat Moral Terhadap Tradisi Madang Pada Masyarakat 

Buay Tekhuggak. 

 Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa tradisi madang secara harfiah 

adalah makan bersama. Sedangkan secara istilah madang adalah tradisi 

perkumpulan bujang gadis dirumah ketua adat Buay Tekhuggak untuk dilakukan 

penobatan bagi bujang gadis agar bisa mengikuti kegiatan-kegiatan adat dan 

diakhir dengan makan bersama. 

 Pada masyarakat Buay Tekhuggak jika ada bujang gadis yang belum pernah 

makan bersama dirumah ketua adat atau belum pernah mengikuti kegiatan 

madang maka hal tesebut merupakan suatu kesalahan. Untuk itu tradisi madang 

ini sangat penting bagi  langkah awal bujang gadis agar bisa mengikuti setiap 

kegaitan-kegiatan adat yang ada pada Buay Tekhuggak. 

Selain dari pada penobatan bagi bujang gadis agar bisa mengikuti 

kegiatan-kegiatan adat, madang juga bertujuan mengajarkan arti dari tanggung 

jawab, kewajiban dan mematuhi peraturan adat yang berlaku pada masyarakat 

Buay Tekhuggak. 

Tradisi madang ditujukan bagi muda-mudi yang hendak atau sudah 

memasuki usia remaja, seperti yang kita ketahui bahwa pada usia remaja itu 

adalah usia yang sangat rentan. Seperti yang dikatakan oleh Zakiah Darajat, usia 

remaja adalah usia peralihan, yaitu dari anak-anak menuju dewasa. Mengapa usia 

remaja dikatakan usia yang menghawatirkan, karena pada masa ini remaja 

dihadapkan dengan berbagai permasalahan, yaitu seperti bentuk fisik yang mulai 

berkembang menyerupai orang dewasa sehingga seolah mereka dituntut harus 



 

bertingkah seperti orang dewasa, sedangkan pola pikir dan emosi mereka masih 

belum mampu untuk kearah dewasa, pada usia ini remaja ingin hidup mandiri 

tanpa bantuan orang lain, padahal sebenarnya mereka masih sangat bergantung 

pada orang lain.  

Karena adanya kesenjangan antara fisik dan pola pikir, menyebabkan 

kebingungan bagi si remaja tersebut, sehingga jika tidak ada pencegahan sejak 

awal atau setidaknya ada pondasi yang kuat maka penyimpangan-penyimpangan 

akan sangat mudah mempengaruhi pola pikir remaja. 

Seperti yang terlihat dewasa ini moral para generasi bangsa sudah banyak 

mengalami penurunan, bahkan bukan hanya kalangan remaja saja tetapi juga 

sudah merambah pada semua kalangan. Pergaulan bebas, minum-minuman keras, 

obat-obat terlarang, belum lagi pengaruh dari teknologi internet, yang hanya 

dengan satu klik bisa merubah pola pikir dari si pelaku, sosial media bukan lagi 

dijadikan sebagai pengajaran justru dijadikan sebagai wadah saling mengejek, 

menjelekkan satu dengan yang lainnya.  

Pengaruh budaya asing pun ikut berperan dalam merosotnya moral 

generasi bangsa, modernisasi dan westrenisasi, mulai dari gaya hidup, pakaian dan 

lain sebagainya. Budaya salam sudah digantikan dengan ucapan hi, hello, sopan 

santun sudah sangat jarang kita temukan, apalagi pada lingkungan perkotaan-

perkotaan besar. belum lagi berkembang pesatnya trend  pakaian dikalangan 

remaja, jika dahulu anak peempuan akan malu keluar rumah jika tidak menutup 

kepalanya dengan selendang atau semacam kerudung namun berbanding terbalik 

yang terlihat saat ini, bukan hanya kepala yang tidak ditutupi lagi bahkan sudah 



 

tidak malu lagi menjajakan aurat yang seharusnya ditutupi atau sering disebut 

dengan trend pakaian you can see, dilihat dari artinya saja you:kamu, can:dapat, 

see:melihat,  jelas mengajak untuk sengaja memeprlihatkan aurat yang seharusnya 

ditutupi. 

Penjelasan di atas, maka ada beberapa faktor yang menyebabkan 

menurunnya moral bangsa, diantaranya: 

1. Pengaruh budaya asing yang semakin berkembang, dan dengan 

bebasnya masuk ke Indonesia 

2. Pesatnya perkembangan teknologi dan informatika, sehingga tidak ada 

lagi jarak satu dengan yang lainnya bakan antar benua sekalipun. 

3. Mulai ditinggalkannya budaya-budaya lokal yang ada di Indonesia. 

Faktor-faktor diatas jika tidak dengan cepat ditindaklanjuti maka akan 

semakin menghilangkan budaya-budaya lokal sebagai salah satu identitas bangsa. 

Pondasi awal bisa kita dapatkan dari lingkup paling kecil seperti keluarga dan 

lingkungan sekitar, karena di sadari atau tidak lingkungan juga sangat 

memberikan pengaruh yang besar bagi perkembangan muda-mudi atau remaja. 

Adat istiadat atau kebudayaan yang ada di lingkungan tersebut juga bisa menjadi 

salah satu yang berperan dalam memberikan arahan mana perbuatan yang baik 

dan mana yang tidak baik.  Disamping itu juga pengajaran agama sejak dini juga 

bisa menjadi salah satu pondasi bagi para remaja untuk menghindari perbuatan-

perbuatan yang tidak benar. 

Salah satu solusinya yaitu Tradisi madang yang ada pada masyarakat Buay 

tekhuggak, selain hanya sebagai sebuah tradisi penobatan saja, tetapi juga 



 

bertujuan mengajarkan pada remaja tentang tanggug jawab, kewajiban dan 

kepatuhan pada aturan-atura adat yang ada pada masyarakat Buay Tekhuggak,  

dengan adanya hukuman atau sanksi bagi remaja yang sudah resmi menjadi 

anggota adat, diharapkan bisa menjadi pencegahan preventif bagi para remaja 

untuk melakukan hal-hal yang menyimpang, dan bisa memilih mana perbuatan 

yang baik, dan mana perbuatan yang salah. 

Jika dilihat dari hakikat dan tujuan tradisi madang tersebut maka dapat 

dikatakatan bahwa tradisi madang bisa menjadi salah satu langkah awal bagi 

generasi muda untuk bisa terhindar dari pengaruh-pengaruh kebudayaan asing. 

Karena dalam tradisi madang bukan hanya sebagai sebuah tradisi yang sudah 

dijalankan secara turun temurun dalam jangka waktu yang lama, tetapi juga nilai 

yang terkandung di dalamnya mengajarkan bagi para generasi muda untuk 

mengenal tanggung jawab, hak dan kewajiban sejak masih di usia remaja, 

disamping itu juga karena adanya aturan yang harus ditaati dan akan ada sanksi 

adat jika melanggar, menjadikan remaja lebih berhati-hati dalam memilih 

perbuatan-perbuatan yang baik dan yang salah. Sehingga disadari atau tidak 

pengaruh tradisi madang  cukup kuat mempengaruhi tingkat moralitas bagi  

remaja. 

 Dengan hadirnya tradisi madang yang ada pada masyarakat Buay 

Tekhuggak diharapkan bisa mengontrol atau memberikan pencegahan dini bagi 

para remaja dalam memilih mana yang baik dan mana yang benar. 

Dari beberapa penjelasaan di atas, tentang menurunnya moral generasi 

bangsa dan nilai yang terkandung dalam tradisi madang, maka keduanya 



 

sangatlah berkaitan, adanya nilai dan tujuan yang terdapat pada tradisi madang 

khususnya pada Buay Tekhuggak, sangat selaras dengan apa yang ada dalam 

kajian moral itu sendiri. 

Dengan demikian dengan adanya tradisi madang yang ada pada Kebuayan 

Tekhuggak ini bisa menjadi salah satu solusi dari masalah moral yang sedang kita 

hadapi saat ini. 
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