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ABSTRAK 

Oleh : Jenila Sari 

 

 Penyebaran agama Islam dilakukan diberbagai daerah oleh tokoh-tokoh 

pejuang Islam yang menghasilkan berbagai tradisi dan adat istiadat, karena dalam 

mendakwahkan agama harus menyesuaikan dengan budaya setempat agar terhindar 

dari terjadinya konflik. Seperti halnya penyebaran agama Islam di daerah Lampung. 

Untuk memudahkan proses pendakwahanagama Islam di Lampung,  dengan cara 

memasukkan unsur-unsur Islam ke dalam budaya Lampung dalam bentuk tulisan 

Aksara dan Bahasa Lampung. Dengan demikian terjadilah akulturasi antara budaya 

Islam dengan budaya Lampung yang menghasilkan sebuah Teks Naskah Kuno 

Lampung yang berisi pesan-pesan keagamaan dalam bentuk pengobatan Tradisional. 

 Penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan bagaimana proses akulturasi 

yang terjadi pada Naskah? Apa sajakah nilai-nilai Islam yang terkandung dalam 

Naskah? 

 Sebagai bentuk penelitian lapangan, peneliti mengumpulkan data melalui 

observasi, wawancara  dan dokumentasi dengan menggunakan teknik depth interview 

(wawancara mendalam). Untuk mencapai penelitian tersebut, peneliti menggunakan 

pendekatan filologi dan pendekatan antropologi. Penelitian ini dilakukan dengan 

mengkaji kebudayaan Lampung dan memahami isi teks Naskah dan 

menterjemahkannya dari Aksara Lampung ke dalam Bahasa Indonesia. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akulturasi Islam dan budaya lokal 

yang terjadi di Kelumbayan adalah dilihat dari sejarah masa lampau yaitu ketika 

proses penyebaran agama Islam yang dilakukan di daerah Lampung khususnya di 

Kecamatan Kelumbayan. Dengan demikian budaya Lampung yang dianut oleh 

penduduk lokal merupakan kebudayaan asli yang secara terus menerus terjadi 

interaksi dengan kebudayaan Islam yang dibawa oleh pendatang, dan secara tidak 

langsung menyatu menjadi sebuah kebudayaan baru yaitu dengan menghasilkan 

sebuah Naskah Lampung yang bertuliskan aksara Lampung dengan pesan-pesan 

keislaman yang disampaikan di dalamnya. 
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MOTTO 

 

ا اًر سَ َلَّ َخ ِ يَه إ ِم ِ ال يدُ الظَّ َزِ ََل ي يَه ۙ َو ِ ى ِم ْؤ مُ لْ ِ ةٌ ل مَ ْح َر َاٌء َو ف َو ِش ا هُ آِن مَ ْر ُ ق َه الْ ُل ِم َزِّ ى ُ و  َو

 

“Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang 

yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain 

kerugian”. (Al-Isra’: 82) 

 



 
 

KEMENTERIAN AGAMA 

   UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 

FAKULTAS USHULUDDIN 

Alamat : Jl. Let.Kol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Tepl. (0721) 703260 

 

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN 

 

Dengan ini saya: 

Nama   : Jenila Sari 

NPM  : 1431020020 

Prodi   : Studi Agama-Agama 

Fakultas : Ushuluddin 

Alamat : Jl. Bumi Manti 2, Gg. Surya Kencana 1 No 1, Kampung 

Baru Kedaton  

No. Telp/Hp : 089506659326 

Judul Skripsi  : Akulturasi Nilai Islam dan Budaya Lokal dalam Naskah 

Kitab Pengobatan  Koleksi Fuadi Amri Kelumbayan  

 

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian 

saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumbernya.  

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. 

 

      Bandar Lampung,   Mei 2018 

      Yang menyatakan, 

 

 

      Jenila Sari 

      NPM. 1431020020 



 
 

vii 
 

PERSEMBAHAN 

Dengan penuh rasa syukur atas Kekuasaan Allah swt. Dengan semua 

pertolongan-Nya sehingga dapat tercipta karya tulis ini. Maka tulisan ini saya 

persembahkan teruntuk: 

1. Kedua Orang tua, Bapak Busairi (Alm) dan Ibu Nila Yana yang peneliti 

cintai dan banggakan, yang tiada hentinya dalam berdo’a dan tiada lelah 

dalam berusaha untuk mendidik dan membesarkan peneliti dengan 

kesabaran dan selalu memotivasi serta do’a restunya sehingga peneliti 

dapat menyelesaikan kuliah ini dengan baik. Terimakasih atas semua 

pengorbanan yang telah diberikan, semoga Allah membalasnya dengan 

kebaikan yang lebih dari dunia sampai akhirat. 

2. Keluarga Besar Mat Sayuti dan Abu Bakar yang menantikan 

kesuksesanku. 

3. Keluarga Besar Drs. Rusli Shoheh, M.M. yang telah membimbing, 

mengarahkan dan mendukung peneliti untuk menyelesaikan kuliah ini 

dengan cepat dan baik. 

4. Para Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung yang telah 

memberikan ilmu pengetahuanya kepada peneliti selama belajar di 

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung, 

khususnya prodi Studi Agama-Agama.  

5. Keluarga besar Fuadi Amri yang telah mendukung, membimbing, serta 

memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian terhadap 

Naskah Kuno yang merupakan sebagai warisan leluhur. 



 
 

viii 
 

6. Almamater Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. 

7. Segenap karyawan, staf akademik, staf perpustakaan baik perpustakaan 

pusat atau perpustakaan Fakultas Ushuluddin Studi Agama UIN Raden 

Intan Lampung. 

8. Para kakak tingkat Studi Agama-agama Mitha Yunta, Nia Andesta, 

Agustina Wulandari, dan Marantika yang telah membantu kelancaran 

skripsi ini. 

9. Para teman-teman seperjuangan Studi Agama-Agama angkatan 2014 

(Yunika Wulandari, Etika Kurnia Putri, Yunila Wati, Rita Aryani, 

Septiana Dewi, Dela Agisti, Nuria Susanti, Pratiwi Prasetyo Putri, Anang 

Ma’ruf, Agus Kurniawan dalam perkuliahan yang telah memberikan 

semangat dan do’anya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi. 

  

 

 

 



ix 
 

RIWAYAT HIDUP 

Jenila Sari dilahirkan di Pekon Unggak, Kecamatan Kelumbayan Kabupaten 

Tanggamus pada tanggal 06 Juni 1997, anak Tunggal dari Ayah yang bernama 

Busairi (Alm), dan Ibu Nila Yana. 

 Pendidikan dimulai pada Sekolah Dasar Negeri 1 Pekon Unggak Kecamatan 

Kelumbayan Kabupaten Tanggamus, selesai pada tahun 2008. SMP Negeri 1 

Kelumbayan selesai pada tahun 2011. SMK Muhammadiyah Bandar Lampung, 

selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan di Perguruan Tinggi Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2014 di Fakultas Ushuluddin dan 

Studi Agama Jurusan Studi Agama-agama. 

 Peneliti mengikuti organisasi  Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada tahun 

2015 dan masih aktif sampai dengan sekarang. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 

Himpunan Qori’ Qori’ah Mahasiswa (Hiqma) yang hanya aktif sekitar 2 tahun. 

Peneliti juga aktif mengikuti pelatihandan seminar yang diadakankampus, seperti 

pelatihan kewirausahaan, pelatihan kepemimpinan, pelatihan keorganisasian, seminar 

nasional, seminar-seminar yang diadakan Fakultas. Sekarang peneliti sedang 

menyelesaikan tugas akhir kuliah (Skripsi) dengan judul Akulturasi Nilai Islam dan 

Budaya Lokal dalam Naskah Kitab Pengobatan Koleksi Fuadi Amri Kelumbayan. 

 

Bandar Lampung,    Mei 2018 

 

Jenila Sari 



x 
 

KATA PENGANTAR 

Dengan mengucap rasa syukur kehadirat Allah swt, penggenggam diri 

dan seluruh ciptaan-Nya yang telah memberikan hidayah, taufik dan rahmat-Nya, 

sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa 

dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mewariskan dua sumber 

cahaya kebenaran dalam perjalan manusia hingga akhir zaman yaitu al-Qur’an 

dan Hadits. 

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti mendapatkan bantuan dari berbagai 

pihak. Oleh karena itu, peneliti tidaklupa mengucapkan rasa terimakasih yang 

sebesar-besarnya, kepada yang terhormat: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M. Ag,selaku Rektor UIN Raden 

Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk 

menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta UIN Raden Intan Lampung 

ini. 

2. Bapak Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc., M. Ag, selaku Dekan Fakultas 

Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung beserta staf 

pimpinan dan karyawan yang telah berkenan memberikan kesempatan dan 

bimbingan kepada peneliti selama studi. 

3. Bapak Dr. Idrus Ruslan M.ag, selaku Ketua Prodi Studi Agama-Agama  

dan bapak Dr. Kiki Muhamad Hakiki, MA, selaku Sekretaris Prodi Studi 

Agama-Agama yang telah memberikan pengarahan dalam penyelesaian 

skripsi ini. 



xi 
 

4.  Bapak Dr. M.Afif Anshori, MA, selaku Pembimbing Akademik sekaligus 

menjadi Pembimbing I dan bapak Dr. kiki Muhammad Hakiki, M.A, 

selaku Pembimbing II,  yang telah memberikan motivasi kehidupan, 

motivasi belajar serta selalu memberikan arahan sejak peneliti mulai 

melaksanakan kegiatan perkuliahan sampai peneliti menyelesaikan skripsi 

ini. 

5. Bapak Fuadi Amri beserta Keluarga, yang telah banyak memberikan 

bantuan, dukungan, serta dorongan untuk hal-hal yang terkait dengan 

skripsi. 

6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah 

ikhlas memberikan ilmu-ilmu dan motivasi peneliti dalam menyelesaikan 

studi di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan 

Lampung. 

7. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, beserta staf yang telah 

turut memberikan data berupa literatur sebagai sumber dalam penelitian 

skripsi ini.  

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan 

dan banyak kekurangannya, karena keterbatasan ilmu yang peneliti miliki. Untuk 

itu, peneliti mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari para 

pembaca demi penyempurnaan skripsi ini.  

Bandar Lampung,   April 2018 

      

      Jenila Sari 

      NPM. 1431020020 



 
 

xii 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL .................................................................................  i  

ABSTRAK .................................................................................................  ii 

HALAMAN PERSETUJUAN..................................................................  iv 

HALAMAN PENGESAHAN ...................................................................  .  v 

MOTTO .....................................................................................................  vi 

PERSEMBAHAN ......................................................................................  vii 

RIWAYAT HIDUP ...................................................................................  ix 

KATA PENGANTAR ...............................................................................  x 

DAFTAR ISI ..............................................................................................  xii 

DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................  xiv 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul ..............................................................................  1 

B. Alasan Memilih Judul .....................................................................  3 

C. Latar Belakang Masalah ..................................................................  4 

D. Rumusan Masalah ...........................................................................  11 

E. Tujuan Penelitian ............................................................................  12 

F. Kegunaan Penelitian........................................................................  12 

G. Tinjauan Pustaka .............................................................................  12 

H. Metode Penelitian............................................................................  14 

1. Jenis Dan Sifat Penelitian..........................................................  14 

2. Sumber Data ..............................................................................  15 

3. Metode Pengumpulan Data .......................................................  16 

4. Metode Pendekatan ....................................................................  18 

5. Analisa Data ..............................................................................  20 

 

BAB II AKULTURASI, NILAI ISLAM, DAN BUDAYA LOKAL 

A. Akulturasi  .......................................................................................  21 

1. Pengertian Akulturasi ................................................................  21 

2. Proses Akulturasi  .....................................................................  24 

B. Nilai-Nilai Keislaman  ....................................................................  34 

C. Budaya Lokal  .................................................................................  47 

 

 

 



 
 

xiii 
 

BAB III GAMBARAN UMUM KECAMATAN KELUMBAYAN 

A. Kecamatan Kelumbayan  ................................................................  54  

1. Sejarah Singkat .........................................................................  54 

2. Letak Geografis  ........................................................................  55 

3. Letak Demografis  .....................................................................  58 

a. Keadaan Sosial  ...................................................................  59 

b. Kehidupan Keagamaan  ......................................................  60 

c. Gambaran Pokok Ekonomi dan Mata Pencaharian  ............  62 

B. Masuknya Islam ke Kelumbayan  ...................................................  62 

C. Asal-usul dan isi Naskah  ................................................................  67 

D. Persepsi Masyarakat terhadap Naskah  ...........................................  76 

 

BABIV AKULTURASI NILAI ISLAM DAN BUDAYA LOKAL DALAM  

NASKAH   KITAB PENGOBATAN KOLEKSI FUADI AMRI 

KELUMBAYAN 

A. Proses Akulturasi Nilai Islam dan Budaya Lampung dalam Naskah Kitab 

Pengobatan Koleksi Fuadi Amri Kelumbayan  ...............................  80 

B. Nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Naskah Kitab Pengobatan koleksi 

Fuadi Amri Kelumbayan  ................................................................  83 

 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan .....................................................................................  94  

B. Saran ................................................................................................  95 

C. Rekomendasi ...................................................................................  96 

 

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................ 97 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 



xiv 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1 : Nama Aparatur Kecamatan Kelumbayan  

Tabel 2 : Nama Aparatur Kepala Pekon Kecamatan Kelumbayan  

Tabel 3 : Jumlah Penduduk Kecamatan Kelumbayan  

Tabel 4 : Data Sarana Pendidikan 

Tabel 5 : Sarana Ibadah di Kecamatan Kelumbayan 

Tabel 6 : Jenis mata pencaharian penduduk Kecamatan Kelumbayan  

 

  

 



xv 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

1. SK Dekan Fakultas Ushuluddin 

2. Surat Izin Research Dari Dekan  

3. Surat Izin Research Dari Kesbangpol 

4. Surat Tugas Seminar 

5. Pedoman Wawancara 

6. Daftar Responden Dan Informan 

7. Surat Pernyataan Keaslian 

8. Surat Keterangan Munaqasyah 

9. Kartu Konsultasi 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul skripsi ini adalah “AKULTURASI NILAI ISLAM DAN BUDAYA 

LOKAL DALAM NASKAH KITAB PENGOBATAN KOLEKSI FUADI AMRI 

KELUMBAYAN”. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami dan 

memperoleh pengertian lebih jelas tentang judul tersebut, maka dapatlah peneliti 

uraikan sebagai berikut: 

Akulturasi adalah proses perubahan sebuah kebudayaan karena kontak 

langsung dalam jangka waktu yang lama dan terus menerus dengan kebudayaan lain 

atau kebudayaan asing yang  berbeda. Akulturasi juga dapat bermakna percampuran 

antara satu kebudayaan dengan kebudayaan lain yang berbeda dan hal ini tidak 

terlepas dari agama (kepercayaan).
1
 

Nilai adalah suatu perangkat keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai 

suatu identitas yang memberikan corak yang khusus kepada pola pemikiran dan 

perasaan, keterikatan maupun prilaku.
2
 

Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah 

SWT, dan dipelihara serta dipahamkan dengan rapi dan teliti oleh para sahabatnya 

dan orang-orang pada zaman sahabat itu.
3
 

                                                             
1
Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid I, (Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1990), hlm. 231. 

2 Dzakiyah Drajat, Dasar-dasar Agama Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 260. 
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Jadi akulturasi dalam nilai islam adalah percampuran kebudayaan satu dengan 

kebudayaan lain yang menghasilkan kebudayaan baru tetapi tanpa menghilangkan ciri 

khas kebudayaan lama yang didalamnya terdapat nilai-nilai ajaran agama Islam 

sesuai dengan Al-qur‟an dan sunnah Nabi Muhammad SAW yang dipraktikkan 

didalam kehidupan sehari-hari. 

Budaya menurut Koentjaraningrat diartikan dari bahasa sankskerta, 

Buddhayah yang merupakan bentuk jamak dari budhi dan akal. Dengan demikian 

kebudayaan dapat diartikan “hal-hal yang bersangkutan dengan budhi atau akal”. 

Setiap negara bahkan daerah pasti mempunyai budayanya masing-masing sebagai 

suatu identitas.
4
 

Lokal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah terjadi di satu tempat, 

tidak merata, setempat.
5
 Budaya Lokal dapat diartikan sebagai suatu pandangan hidup 

yang berkembang dalam suatu komuntas sosial dan etnik tertentu yang dibatasi oleh 

unsur kedaerahan, geografis, dan pengalaman sejarah yang unik. Budaya lokal tidak 

dipandang sebagai dua entitas yang berhadapan, melainkan sebagai unsur 

„adonan‟yang membentuk identitas suatu komunitas budaya. Jadi budaya lokal adalah 

esensi atau hakikat suatu budaya yang bersifat abstrak karena didasarkan atas 

pandangan dan pengalaman hidup.
6
 

                                                                                                                                                                              
3
Abu Achmadi, Perbandingan Agama, Jilid II, (Surakarta, AB. Siti Syamsiyah, 1973), hlm. 

49. 
4
Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 1975), hlm. 34. 

5
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

6
Fauzie Nurdin, Budaya Muakhi dan Pembangunan Daerah Menuju Masyarakat 

Bermartabat, (Yogyakarta: Gama Media, 2009), hlm. 108. 
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Kelumbayan adalah suatu Kecamatan dimana lokasi penelitian ini diadakan 

yang secara administratif daerah terletak di Kabupaten Tanggamus sebagai tempat 

penelitian. 

Berdasarkan uraian diatas, maka yang dimaksud judul skripsi ini adalah 

sebuah penelitian tentang adanya Akulturasi Nilai Islam dan Budaya Lokal yaitu 

Budaya Lampung yang terdapat didalam Naskah Kitab Pengobatan Koleksi Fuadi 

Amri Kelumbayan. 

 

B. Alasan Memilih Judul  

1. Akulturasi adalah proses perubahan sebuah kebudayaan karena kontak 

langsung dalam jangka waktu yang lama dan terus menerus dengan 

kebudayaan lain atau kebudayaan asing yang  berbeda tanpa 

menghilangkan ciri khas dari kebudayaan sebelumnya. Dengan adanya 

akulturasi tersebut apakah kebudayaan yang dihasilkan hanya sebatas 

pemikiran dan logika manusia saja, atau terdapat unsur-unsur agama 

didalamnya. 

2. Peneliti merasa perlu mengungkap serta menggali informasi mengenai 

kebudayaan-kebudayaan peninggalan leluhur yang berisikan pesan-pesan 

baik mengenai keagamaan, moral etika, adat istiadat dan lain sebagainya. 

Karna kebanyakan masyarakat tidak mengetahui bagaimana sejarah 

terbentuknya bermacam-macam kebudayaan yang ada di Kelumbayan. 
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3. Peneliti ingin memperkenalkan kebudayaaan yang terdapat di daerah 

Kecamatan Kelumbayan yang diimplementasikan dalam bentuk Teks atau 

Naskah Kuno yang dituliskan dalam Aksara Lampung dan berbahasa 

Lampung. 

 

C. Latar Belakang Masalah  

Kebudayaan adalah satu keseluruhan yang kompleks, yang didalamnya 

terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan 

berbagai kemampuan lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota 

suatu masyarakat.
7
 

Terbentuknya kebudayaan karena manusia menghadapi persoalan yang 

membutuhkan penyelesaian, terutama dalam mempertahankan dan mengatasi 

masalah ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang sesuai dengan kepentingan pribadi 

dan kelompoknya. Oleh sebabitu, manusia membutuhkan organisasi guna 

membangun konsensus tentang beberapa nilai dan norma yang membudaya sehingga 

menjadi tradisi. Jika hal itu diperoleh, manusia tetap dapat hidup dan bertahan di 

dalam kelompoknya. Berarti jelas, kebudayaan tidak terlepas dari kehidupan 

berkelompok, sebab kebudayan merupakan unsur pengorganisasi antara individu dan 

membentuknya menjadi satu kelompok.
8
 

                                                             
7
Harsojo, Pengantar Antropologi, (Bandung: Bina Cipta, 1966),  hlm. 7. 

8
Fauzie Nurdin, Op.cit, hlm. 109. 
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Dalam hal orang Lampung, tiap-tiap kelompok budaya diatur oleh sistem 

sosial masing-masing. Sistem sosial menunjuk pada suatu keseluruhan terangkai, 

yang menyangkut hubungan manusia dan kelompok, yang tercakup dalam interaksi 

sosial. 

Dalam perspektif budaya, terutama dari aspek adat istiadat, masyarakat 

Lampung secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu Penduduk 

Asli Lampung dan Penduduk Pendatang. Penduduk asli Lampung khususnya sub-

suku Lampung Peminggir umumnya berdomisili di sepanjang pesisir pantai seperti di 

Kecamatan Penengahan, Kalianda, Katibung, Padang Cermin, dan Kedondong. 

Penduduk sub-suku Lampung yang lain tersebar di seluruh Kecamatan yang ada di 

Kabupaten Lampug Selatan. Selain itu juga ada yang berdomisili di Pesisir 

Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Lampung Barat.
9
Sedangakan penduduk 

Pendatang yang menempati daerah Lampung berasal dari Banten, Rebang (Semendo), 

dan Jawa Tengah.
10

 

Dengan demikian, dalam Masyarakat Lampung sebenarnya terdapat aneka 

ragam suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat tersendiri. Namun, 

pada garis besarnya dapat digolongkan dalam dua kelompok, yaitu kelompok 

penduduk asli (Suku Lampung) dan Kelompok Penduduk Pendatang (dari luar daerah 

Lampung). Hukum tersebut berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. 

Kelompok-kelompok tersebut menyebar diberbagai tempat, yang secara umum dapat 

                                                             
9
Ibid, hlm. 34 

10
Sabaruddin, Lampung Pepadun dan Sai Batin/Pesisir, (Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 

2012), hlm. 16. 
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dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu masyarakat Lampung dalam marga-

marga beradat peminggir/saibatin (non-pepadun), dan marga-marga yang beradat 

Pepadun.
11

Jadi Masyarakat Lampung Kecamatan Kelumbayan tergolong marga yang 

beradat Sai Batin yang dalam segi upacara adat istiadat dan penggunaan bahasa yang 

digunakan sehari-hari berbeda dengan Pepadun. Tetapi pada dasarnya setiap 

perbedaan  Sai Batin dan Pepadun  dapat dipahami, karena masing-masing banyak 

persamaan, hanya pada logat dan aksen ucapan saja yang berbeda satu sama lain. 

Heterogenitas masyarakat Lampung merupakan khazanah budaya bangsa 

yang patut mendapat perhatian ilmiah. Hampir setiap suku, etnis, dan ras serta agama 

dapat hidup secara damai dalam bingkai akulturalisme yang terbangun dari kesadaran 

kolektif masyarakat, baik pendatang maupun pribumi atau masyarakat asli Lampung 

yang memiliki khazanah budaya tersendiri.
12

 

Ada berbagai versi masuknya agama Islam ke Lampung, Pertama; pada tahun 

1128 pada awalnya agama Islam ke Lampung bersama dengan pedagang yang datang 

dari Gujarat. Pedagang-pedagang Islam ini telah berdiam di Muara Sungai Perlak dan 

Pasai dan datang ke Lampung dari Sumatera bukan dari Banten. Kedua; setelah 

Fatahillah atau Syarif Hidayatullah datang ke Lampung dan kawin dengan Putri Sinar 

Alam dari Lampung Selatan. Pekawinan ini semata-mata untuk tujuan politis, karena 

dengan demikian Fatahillah dapat menanamkan pengaruhnya dalam menyebarkan 

agama Islam dan menguasa Lampung yang kaya dengan Lada.Ketiga; Sultan 

                                                             
11

Fauzie Nurdin, Op.cit, hlm. 38. 
12

Ibid,  hlm. 89. 
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Maulana Hasanuddin mengutus dua orang kerabatnya ke Lampung untuk menyiarkan 

agama Islam, yaitu Ratu Saksi,dan Ratu Simaringgai.  Karena sebelum masuknya 

agama Islam ke Lampung, masyarakat Lampung yang kala itu diketahui bernama 

suku Tumi masih menganut paham animisme yang mendapat pengaruh agama Hindu-

Buddha sekitar abad VII M, yaitu dengan banyak ditemukannya Prasasti dan Candi.
13

 

Akulturasi agama dan Budaya sudah terjadi sejak zaman prasejarah hingga 

sampai sekarang yang diyakini oleh suatu masyarakatbahkan sudah menjadi tradisi 

yang membudaya. Tidak hanya berbentuk dalam tradisi maupun adat istiadat saja, 

tetapi terdapat peninggalan-peninggalan sejarah yang berisikan pesan-pesan 

keagamaan dan prosesi ritual-ritual. Adapun yang dituliskan dalam bentuk buku, kulit 

hewan, tulang, dan lain sebagainya, yang telah diwariskan secara turun temurun 

dalam bentuk Teks tertentu yang biasa disebut dengan Naskah Kuno. 

Naskah Kuno yang akan  di teliti adalah merupakan Naskah Kuno Lampung 

yang sudah berumur sekitar 153 tahun, merupakan hasil kebudayaan masyarakat 

Lampung Kelumbayan yang ditulis oleh Hi. M. Arsyad keturunan kedelapan berasal 

dari keturunan pertama yang bernama Thobagus Abdul Mutholib. Naskah Lampung 

ini ditulis menggunakan aksara Lampung Kuno yang belum di sempurnakan karena 

berbeda dengan aksara Lampung yang digunakan dalam pendidikan Bahasa Lampung 

sekarang yang telah di sempurnakan. Mengenai isi yang ada dalam Teks Naskah 

Kuno ini terdapat berbagai pembahasan yang semuanya dituliskan dalam had aksara 

                                                             
13

Sabaruddin, Lampung Pepadun dan Sai Batin/Pesisir, (Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 

2012), hlm. 4. 
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Lampung dan ada juga berbentuk gambar, dan salah satunya mengenai Pengobatan 

Tradisional yang akan menjadi fokus kajian peneliti. 

Pengobatan Tradisional yang dimaksud adalah pengobatan yang  berkaitan 

dengan alat reproduksi wanita baik mengenai penyakit sampai dengan proses 

melahirkan yang didalamnya terdapat unsur-unsur agama Islam juga dengan 

menggunakan ramuan-ramuan alami yang diambil dari unsur alam kemudian diracik 

secara manual.
14

 

Berbagai jenis dan cara pengobatan tradisional terdapat dan dikenal di 

Indonesia. Hal ini sesuai dengan keanekaragaman susunan masyarakat yang ada, 

yaitu : 

 

1. Pengobatan tradisional dengan ramuan obat: 

 Pengobatan tradisional dengan ramuan asli Indonesia; 

 Pengobatan tradisional dengan ramuan obat Cina; 

 Pengobatan tradisional dengan ramuan obat India. 

2. Pengobatan tradisional spiritual/kebatinan: 

 Pengobatan tradisional atas dasar kepercayaan: 

3. Pengobatan yang dilakukan melalui peralatan/peransangan: 

 Akupuntur, pengobatan atas dasar ilmu pengetahuan tradisional cina yang 

meggunakan penusukan jarum dan pengahangatan masa (daun arthemesia 

                                                             
14

Fuadi Amri, Pemilik Naskah Lampung Kitab Pengobatan, wawancara, Pekon Negeri, pada 

tanggal 18 April 2017. 

 



9 
 

vulgaris yang dikeringkan) 

 Pengobatan tradisional urut pijat 

 Pengobatan tradisional patah tulang 

 Pengobatan tradisioal dengan peralatan (tajam/ keras) 

 Pengobatan tradisioal dengan peralatan benda tumpul. 

4. Pengobatan tradisional yang telah dapat pegarahan dan pengaturan pemerintah 

 Dukun beranak 

 Tukang gigi tradisional 

 Melalui praktek-praktek perdukunan yang berbeda satu sama lain terjadi 

interaksi yang memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan sosial, khusunya 

perubahan sosial dalam bidang kesehatan dan lebih khusus lagi yang menyangkut 

corak praktek-praktek perdukunan dikemudian hari. Menurut Boedihartono, pengobat 

tradisional dapat dikelompokkan berdasarka kekhususannya antara lain: dukun bayi, 

dukun pijat, dukun sangkal putung (dukun patah tulang), dukun jamu, dukun ramal, 

dukun pawang, dukun sunat, dukun suwuk dan dukun sembur, dukun jiwa, dukun 

sihir (pellet, duku santet, dukun tuji, dukun klenik, dukun tenung, dan dukun susuk.
15

 

Dalam Naskah Kuno Lampung tersebut dikenal dengan istilah Sanggugut 

(penyakit), dan dalam proses melahirkan dikenal dengan istilah Salusuh, Salusuh 

Tabu, dan Penyayak Posokh. 

                                                             
15

Ida Rahmadewi,http://www.lontar.ui.ac.id, Skripsi Pengobatan Patah Tulang Guru Singa, 

(Depok, FISIP UI: 2009), hlm. 3. 

http://www.lontar.ui.ac.id/
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Sanggugut dalam Bahasa Lampung adalah suatu penyakit yang di alami oleh 

wanita ketika sedang mengalami datang bulan dan dapat menyebabkan 

ketidaksuburan dalam rahim serta dapat menyebabkan sulit untuk mendapatkan 

keturunan.
16

 

Sanggugut atau Penyakit Kista Miom dalam Ilmu Kedokteran adalah suatu 

penyakit yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara hormon endrogen dan 

estrogen yang dimiliki wanita yang faktor penyebab paling utama adalah faktor 

makanan yang umumnya banyak mengandung lemak, kolesterol tinggi, makanan 

dengan banyak mengandung gula dan faktor psikologis.
17

 

Pengobatan penyakit menurut Naskah Lampung Kitab Pengobatan terbagi 

menjadi dua bentuk pengobatan yang pertama, menggunakan obat-obat alami dari 

bahan alam sekitar seperti Bawak Haneban (kulit pohon Haneban), Bawak 

Tanggakhah Kijang (kulit Kijang), Bawak Kistang (kulit Pohon Kistang), di rebus 

dan diminum di Sangkelak (Tungku Masak). Yang kedua, menggunakan Ramuan 

Bakak Bebadakh (akar pohon Bebadakh), Bakak Galinggang Upul ( Akar 

Galinggang Upul ) dan Daun nya dijadikan sebagai obat luar dalam bentuk bubuk 

dengan cara ketiga bahan tersebut di tumbuk. 

Salusuh adalah proses melahirkan. Metode yang digunakan dalam Naskah 

Lampung dengan cara si dukun beranak meminum seteguk air dengan membaca do‟a 

                                                             
16

Fuadi Amri, Pemilik Naskah Lampung Kitab Pengobatan, wawancara, Pekon Negeri, pada 

tanggal 18 April 2017. 
17

Kista Endometriosis,http://kistaendometriosis.com/, diakses pada tanggal 26 april 2017 

pukul17:30. 

http://kistaendometriosis.com/
http://kistaendometriosis.com/
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dan sisa dari air tersebut diusapakan kepada yang akan melahirkan dari atas ubun-

ubun langsung sampai ke ujung kaki dan itu tidak boleh dilakukan secara berulang-

ulang.  

Salusuh Tabu adalah suatu proses kelanjutan dari Salusuh yaitu berupa usaha 

disertai dengan do‟a apabila ari-ari tidak dapat keluar dengan sendirinya. 

Penyayak Posokh adalah proses pemotongan pusar dan disertai dengan do‟a-

do‟a. 

Bukha untuk Nafsu Penghias, yaitu ramuan untuk menambah kekuatan ketika 

setelah melahirkan agar supaya cepat beraktifitas.
18

 

Jadi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terjadinya akulturasi agama 

dan budaya yaitu agama Islam dengan budaya Lampung yang menghasilkan 

kebudayaan-kebudayaan baru yang Islami yaitu ketika dalam melaksanakan kegiatan 

sehari-harinya berpedoman kepada ajaran Islam serta dalam hal Pengobatan 

Tradisional sekalipun. 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses akulturasi nilai Islam dan Budaya Lokal dalam Naskah 

Kitab Pengobatan Koleksi Fuadi Amri Kelumbayan ? 

2. Bagaimana nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Naskah Kitab 

Pengobatan koleksi Fuadi Amri Kelumbayan ? 

 

                                                             
18

Fuadi Amri, Pemilik Naskah Lampung Kitab Pengobatan, wawancara, Pekon Negeri, pada 

tanggal 18 April 2017 
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E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui proses nilai akulturasi Islam dan Budaya Lokal dalam  

Naskah Kitab Pengobatan Koleksi Fuadi Amri Kelumbayan 

2. Mengetahui nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Naskah Kitab 

Pengobatan koleksi Fuadi Amri Kelumbayan 

F. KegunaanPenelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini diharapkan sabagai sarana penerapan ilmu yang bersifat 

teori yang selama ini sudah dipelajari serta diharapkan dapat memperkaya 

kajian ilmu antropologi agama dan Filologi. 

2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi bagi 

peneliti dan masyarakat agama untuk melestarikan hasil-hasil kebudayaan 

masa lampau dan juga dapat memahami isi dan pesan yang disampaikan 

sehingga dapat bermanfaat untuk masyarakat itu sendiri, dan dapat 

menjadi masukan wacana keilmuan bagi mahasiswa/iUIN Raden Intan 

Lampung yang ada di Fakultas Ushuluddin khususnya pada prodi Studi 

Agama-Agama. 

G. TinjauanPustaka 

Sejauh pengetahuan peneliti, terdapat beberapa karya ilmiah yang memiliki 

tema serupa tentang akulturasi agama dan budaya, yaitu skripsi yang berjudul: 
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1. Akulturasi Budaya Tionghoa dan Agama Buddha (studi masyarakat 

Buddha Tionghoa di Vihara Thay Hin Bio Teluk Betung Bandar 

Lampung), Di tulis oleh Yulian Septiadi Jurusan Perbandingan Agama 

Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung 2014. Fokus kajiannya 

yaitu tentang adanya percampuran antara Budaya Tionghoa dan Agama 

Buddha sehingga terdapat persamaan-persamaan di keduanya dalam 

bentuk bangunan maupun ukirannya. Perbedaan dengan skripsi peneliti 

adalah adanya akulturasi yang terjadi pada kebudayaan Lampung dengan 

adanya unsur agama Islam didalamnya dalam bentuk Teks Naskah Kuno 

Lampung. 

2. Akulturasi Budaya Betawi dengan Tionghoa (Studi Komunikasi Antar 

Budaya Pada Kesenian Gambang Kromong Di Perkampungan Budaya 

Betawi, Kelurahan Srengseng Sawah), Di tulis oleh Ali Abdul Radzik 

jurusan Komunikasi Penyiaran Islam UIN Syarif Hidayatullah 2008. 

Fokus kajiannya yaitu bahwa adanya akulturasi budaya Betawi dan 

Tionghoa dalam dalam Kesenian Gambang Kromong yang memadukan 

lagu-lagu baik nama maupun melodi dan liriknya dari China yang mula-

mula hanya disenangi oleh rakyat China dan menjadikan masyarakat 

pribumi juga lama kelamaan menyenangi hal tersebut  akibat pembauran 

yang terjadi secara terus menerus. Perbedaan dengan skripsi peneliti 

adalah akulturasi yang terjadi dalam budaya Lampung dan unsur agama 
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Islam yang teraplikasikan dalam sebuah Teks Naskah Kuno dalam Aksara 

Lampung dengan pesan-pesan keagamaan. 

 

H. MetodePenelitian 

Dalam penelitian ini mengharapkan hasil yang maksimal, maka perlu 

ditentukan metode-metode tertentu dalam melaksanakan penelitian tersebut.Hal ini 

agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Adapun metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis dan Sifat penelitian 

a. JenisPenelitian 

Dilihat dari tempat penelitian, jenis penelitian ini adalah kolaborasi antara 

penelitian pustaka (Library Research) dan penelitian lapangan (field research).  

penelitian pustaka (Library Research) yaitu penelitian yang bertujuan untuk  

mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang 

terdapat dalam perpustakaan yaitu berupa buku-buku, majalah-majalah, naskah-

naskah, catatan-catatan, kisah sejarah, dokumen-dokeumen, dan lain-lain.
19

  

penelitian lapangan (field research) yaitu meniliti fakta-fakta yang ada dilapangan, 

karena data yang dianggap utama adalah data yang diperoleh dari hasil observasi dan 

                                                             
19

 Kartini Kartono, Pengantar Metode Research Social, Mandar Maju, (Bandung: Cipta Rata, 

2010), Hlm. 33. 
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wawancara dilapangan, sedangkan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini 

hanya merupakan pelengkap dari data yang sudah ada.
20

 

b. SifatPenelitian 

Dilihat dari sifat penelitiannya, maka penelitian ini bersifat penelitian 

deskriptif (description reseacrh). Menurut Kartini Kartono, penelitian deskriptif 

adalah penelitian yang hanya melukiskan, memaparkan dan melaporkan suatu 

keadaan, suatu objek atau suatu peristiwa tanpa menarik suatu kesimpulan 

umum.
21

 Dalam penelitian ini hanya mendeskripsikan tentang isi Teks Naskah 

Kitab Pengobatan Koleksi Fuadi Amri di Kelumbayan. 

2. Sumber Data 

Penelitian ini adalah penelitian  kolaborasi antara library research dan  field 

reserch. Maka sumber data penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Abdurrahmat Fathoni mengungkapkan bahwa data primer adalah data yang 

langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama.
22

 Data primer disebut 

juga data utama dalam suatu penelitian yang diperoleh dari naskah melalui 

interview dan observasi. Dalam penelitian ini yang menjadi data primernya adalah 

                                                             
20

 Cholid Narbuko dan Abu Achmad, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010 

), hlm. 46. 
21

KartiniKartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial(Bandung: MandarMaju,1990), Hlm. 87. 
22

Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: 

RinekaCipta, 2011), hlm. 38. 
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wawancara langsung dari para informan yaitu pemilik yang menyimpan Teks 

Naskah Kitab Pengobatan. 

b. Data Sekunder 

Menurut Abdurrahmat Fathoni, data sekunder adalah data yang sudah jadi 

biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen, misalnya mengenai data demografis 

suatu daerah dan sebagainya.
23

 Data sekunder adalah data pelengkap dari data 

primer yang diperoleh dari buku-buku literature, jurnal ilmiah, surat kabar maupun 

internet atau dokumen tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang 

sedang diteliti. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan, maka perlu 

menggunakan metode pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data 

yang digunakan  adalah : 

a. Observasi 

Menurut Sutrisno Hadi metode observasi ialah sebagai metode ilmiah biasa 

diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematik terhadap 

fenomena – fenomena yang diselidiki.
24

 Teknik ini peneliti lakukan dengan jalan 

mengamati secara langsung waktu Research. Dalam hal ini peneliti bertindak 

                                                             
23

Ibid. hlm. 40. 
24

Sutrisno Hadi, Metodologi research Jilid I, hlm.136. 
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observasi non partisipan, artinya mengamati dan mencermati apa yang ada dalam 

Teks Naskah Kitab Pengobatan Koleksi Fuadi Amri Kelumbayan. 

b. Interview/wawancara 

Wawancara merupakan metode penggalian data yang paling banyak 

dilakukan baik untuk tujuan praktis maupun ilmiah, terutama penelitian yang 

bersifat kualitatif. Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan 

mengumpulkan data atau keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu 

masyarakat serta pendirian-pendirian mereka itu, merupakan suatu pembantu 

utama dari metode observasi.
25

Peneliti akan melakukan konfirmasi dengan 

informan.
26

 Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah bebas 

terpimpin dan depth interview (wawancara mendalam), dimana teknik ini 

mempunyai kelebihan yang membuat suasana tidak kaku, sehingga dalam 

mendapatkan data yang diinginkan dapat tercapai. Dengan kebebasan akan dicapai 

kewajaran secara maksimal sehingga dapat diperoleh data yang mendalam.
27

 Maka 

dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada informan 

selaku sumber utamanya yaitu Fuadi Amri pemilik Naskah, wawancara dilakukan 

secara mendalam serta suasana yang santai sehingga peneliti mendapatkan 

informasi semaksimal mungkin. 

 

                                                             
25

Koentjaraningrat, MetodePenelitianMasyarakat (Jakarta: Gramedia,1989), hlm. 129. 
26

Informana dalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan 

kondisi latar penelitian. 
27

SutrisnoHadi, MetodologiResearch(Yogyakarta: UGM Press,2004), hlm. 233. 
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c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah suatu cara untuk mendapatkan data dengan 

cara berdasarkan catatan dan mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa 

catatan, transkip, buku, suratkabar, majalah, photo, notulen rapat, dan leger 

agenda.
28

 

Dokumentasi disini, terkait dengan dokumen yang diperoleh dari 

penelitian untuk memastikan ataupun menguatkan fakta tertentu, yaitu berupa 

foto-foto dokumenter yang terkait dengan Teks Naskah Kitab Pengobatan Koleksi 

Fuadi Amri Kelumbayan. 

d. MetodePendekatan 

a. Pendekatan Filologi 

Filologi adalah suatu pengetahuan tentang sastra-sastra dalam arti 

yang luas yang mencakup bidang kebahasaan, kesastraan, dan  kebudayaan. 

Apabila dikatakan bahwa sastra merupakan hasil kebudayaan masa lampau maka 

pengertian kebudayaan di sini adalah kelompok adat kebiasaan, kepercayaan, dan 

nilai turun temurun, dipakai oleh masyarakat pada waktu tertentu untuk 

menghadapi dan menyesuaikan diri dengan segala situasi yang tumbuh, baik 

dalam kehidupan individu maupun dalam kehidupa kelompok. 

                                                             
28

Koentjaraningrat, Op.Cit. hlm. 145. 
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Istilah filologi yang dalam arti studi teks, suatu studi yang melakuka 

kegiatannya dengan mengadakan kritik terhadap teks atau kritik teks. Dalam 

pengertian ini, filologi dikenal sebagai studi tentang seluk-beluk teks.
29

 

b. Pendekatan Antropologi 

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

antropologi. Agama tidak diteliti secara tersendiri, tetapi diteliti dalam kaitannya 

dengan aspek-aspek budaya yang berada pada sekitarnya. Biasanya agama tidak 

terlepas dari unsur-unsur mite atau symbol.
30

 Pendekatan yang digunakan oleh 

para ahli antropologi dalam meneliti wacana keagamaan adalah pendekatan 

kebudayaan.Yaitu, melihat agama sebagai inti kebudayaan.
31

Dalam konteks 

penelitian ini pendekatan antropologi digunakan dalam melihat Teks atau Naskah 

Kuno Lampung. 

Dengan demikian pendekatan yang dilakukan peneliti pada kajian ini ialah 

melihat, mengamati dan memahami Teks Naskah Kitab Pengobatan Koleksi 

Fuadi Amri Kelumbayan. 
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Siti Baroroh Baried, et.al., pengantar Teori Filologi, (jakarta Timur: pusat Pembinaan dan 
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I. Analisa Data 

Setelah peneliti mengumpulkan sejumlah data yang berkaitan dengan tema 

dan pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti segera memulai pesan analisa 

data-data tersebut. Teknik analisa yang digunakan adalah metode Contiunue 

Analysis. Dalam proses tersebut hal pertama yang harus dilakukan adalah 

mengklasifikasi data.
32

 

Analisa data merupakan kegiatan tahap akhir dari penelitian. Jadi 

keseluruhan data yang dipergunakan terkumpul, maka data tersebut dianalisa. 

Dalam proses penganalisaannya digunakan analisa kualitatif, menurut Kartini 

Kartono adalah data yang tidak dapat diselidiki secara langsung, misalnya data 

mengenai intelegensi, opini, keterampilan, aktivitas, sosialitas, kejujuran atau 

sikap simpati dan lain-lain.
33

 

Dalam melakukan pengelompokkan akhir dilakukan pengelompokkan 

data yang ada, agar dapat diambil pengertian yang sebenarnya sebagai jawaban 

penelitian dalam skripsi ini. Selanjutnya setelah data dikumpulkan dan dianalisa, 

maka sebagai langkah selanjutnya akan ditarik kesimpulandan saran-saran 

mengenai bagian-bagian akhir dari penulisan penelitian ini. 

 

 

                                                             
32

 Imam Suprayogo, Metodologi Penelitian Sosial Agama, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 
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BAB II 

AKULTURASI, NILAI ISLAM, DAN BUDAYA LOKAL 

 

A. Akulturasi 

1. Pengertian Akulturasi 

Definisi akulurasi yang sistematik, pertama kali dikemukakan oleh Redfield, 

Linton dan Herskovits (1936) yaitu: “Aculturation comprehends these phenomena 

which result when groups of individualis having different cultures come into 

continuesfirt-hand contact, with subsequent changes in the original cultural pattrens 

of either or both groups( akulturasi dipahami seperti fenomena yang mana seseorang 

individu dalam kelompok yang berbeda budaya masuk dan terus melakukan kontak 

dengan perubahan pada budaya asli dari dua kelompok )”. Dalam perkembangannya 

definisi akulturasi tersebut banyak mendapat kritikan para antropolog pada saat itu, 

hal ini karena ada beberapa poin menurut mereka sangat sulit untuk ditafsirkan yaitu: 

(1) apa sebenarnya pengertian “continuesfirt-hand contact”; (2) apakah pengertian 

“groups of individualis”; (3) bagaimanakah hubungan akulturasi dengan konsep 

perubahan kebudayaan dan difusi; (4) bagaimanakah hubungan antara akulturasi dan 

asimilasi; (5) apakah akulturasi sebagai suatu proses ataukah menunjukkan pada 

suatu keadaan (a process or a condition).
1
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Sebagai ilustrasi sulitnya menafsirkan definisi akulturasi tersebut menurut 

para antropolog ketika berhadapan dengan berbagai masalah yang bermunculan, yang 

mencolok adalah modifikasi kebudayaan yang muncul sebagai akibat kontak yang 

berlangsung hanya sebentar-sebentar, misalnya yang terjadi dikalangan kaum 

misionaris atau pedagang. Dalam beberapa kasus mereka ini dapat dianggap sebagai 

kebudayan lain. Sekalipun ada kesulitan untuk dapat dimasukkan sebagai fenomena 

akulturasi, agaknya kasus tadi bisa dimasukkan dalam ruang lingkup studi mengenai 

perubahan kebudayaan. Kesulitan dalam melihat kasus tadi sama dengan kesulitan 

dalam membedakan akulturasi dengan difusi. Sekalipun demikian, baik akulturasi 

maupun difusi, dapat mewakili suatu perubahan kebudayaan, yaitu sebagai jawaban 

atas terjadinya penyebaran (transmission) kebudayaan dikalangan kelompok-

kelompok.
2
 

Dalam salah satu tulisannya Thurnwarld (1932) mengatakan bahwa akulturasi 

“Aculturation is a procces,not an isolated event” sebagai implikasi dari pernyataan 

itu, ia lebih menekankan suatu proses yang terjadi pada tingkat individual, karenanya 

suatu proses adaptasi terhadap kondisi kehidupan baru itulah disebut dengan 

akulturasi.
3
 

Istilah akulturasi juga sering digunakan untuk membahas berbagai hal yang 

berkaitan dengan penyesuaian individu terhadap suatu budaya yang baru, seperti yang 

dikemukakan oleh Koentjaraningrat, bahwa akulturasi atau culture contact, 
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mempunyai berbagai arti diantara berbagai sarjana antropologi, tetapi semua sepakat 

bahwa konsep itu mengenai proses sosial yang timbul bila suatu kelompok suatu 

manusia dengan kebudayaan asing dengan sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur 

kebudayaan asing ini lamban laun diterima dan di olah dalam kebudayaan sendiri 

tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri.
4
 

Pendapat Koentjaraningrat memberikan pemahaman bahwa akulturasi 

merupakan proses sosial untuk mengakomodasi dan mengintegrasikan unsur 

kebudayaan asing ke dalam kebudayaan sendiri tanpa kehilangan kepribadian sendiri. 

Dalam hal ini Koentjaraningrat mencontohkan pada sebuah kasus bahwa sejak zaman 

dahulu kala dalam sejarah kebudayaan manusia ada gerak migrasi, gerak perpindahan 

dari suku-suku bangsa di muka bumi yang menyebabkan pertemuan antara 

kelompok-kelompok manusia dengan kebudayaan yang berbeda-beda dan sebagai 

akibatnya individu-individu dalam kebudayaan itu dihadapkan dengan kebudayaan 

asing.
5
 

Menurut Kamus Umum Besar  Bahasa Indonesia akulturasi diartikan 

akulturasi di artikan percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan 

saling mempengaruhi.
6
 Suyono menyatakan bahwa akulturasi merupakan 

                                                             
4
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pengambilan atau penerimaan satu atau beberapa unsur kebudayaan yang berasal dari 

pertemuan dua atau beberapa kebudayaan yang saling berhubungan atau bertemu.
7
 

Berbagai pendapat para ahli tersebut mengenai akulturasi tersebut dapat 

dipahami bahwa akulturasi lahir apabila kontak antara dua kebudayaan atau lebih itu 

berlangsung terus menerus dengan intensitas yang cukup. 

 

2. Proses Akulturasi 

Proses akulturasi itu memang ada sejak dulu kala dalam sejarah kebudayaan 

manusia, tetapi akulturasi yang mempunyai sifat khusus, baru timbul ketika 

kebudayaa-kebudayaan bangsa-bangsa di Eropa Barat mulai menyebar ke semua 

daerah lain di muka bumi, dan mulai mempengaruhi masyarakat-masyarakat sub suku 

bangsa di Afrika, Asia, Oseania, Amerika Utara, dan Amerika Latin. Dan sejarah 

dunia kita mengetahui bahwa bangsa-bangsa Eropa Barat itu mulai menyebar ke luar 

Eropa pada permulaan abad ke-15. Bangsa-bangsa Eropa Barat itu membangun 

kekuatan di berbagai tempat, di benua-benua lain dan pusat-pusat ini menjadi pangkal 

dari pemerintah-pemerintah jajahan yang pada akhir abad ke-19 permulaan abad ke-

20 mencapai puncak kejayaannya.
8
 

Menurut Koentjaraningrat, bahwa untuk mengkaji proses akulturasi dapat 

menggunakan pendekatan lima prinsip, yaitu:  

                                                             
7
Ariyono suyono, Kamus Antropologi, (jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hlm. 15. 
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a. Principle of integration atau prinsip integrasi yaitu suatu proses dimana 

unsur-unsur yang saling berbeda dari kebudayaan mencapai keselarasan 

dalam kehidupan masyarakat. 

b. Principle of function atau prinsip fungsi, yaitu unsur-unsur yang tidak 

akan mudah hilang, apabila unsur-unsur itu mempunyai fungsi yang 

penting dalam masyarakat. 

c. Principle of early morning atau prinsip yang terpenting dalam proses 

akulturasi, yang menyatakan bahwa unsur-unsur kebudayaan yang 

dipelajari paling dahulu, pada saat si individu pendukung kebudayaan 

masih kecil, akan paling sukar diganti oleh unsur kebudayaan asing. 

d. Principle of utility, yaitu suatu unsur baru yang mudah diterima, bila unsur 

itu mempunyai guna yang besar bagi masyarakat. 

e. Principle of cocretness atau prinsip sikap konkrit yaitu unsur-unsur 

konkrit lebih mudah hilang diganti dengan unsur-unsur asing, terutama 

unsur-usur kebudayaan jasmani, benda, alat-alat dan sebagainya.
9
 

 

Dalam ilmu antropologi terutama yang membahas tentang akulturasi, berbagai 

hal yang berkaitan dengan pertemuan dua kebudayaan atau lebih, sejak lahir telah 

dicoba untuk mengobservasi, mencatat dan mendeskripsikan suatu proses akulturasi. 

Ada empat masalah pokok yang berkaitan dengan kajian akulturasi yaitu: 

                                                             
9
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a. Unsur-unsur kebudayaan asing apakah yag mudah diterima atau sukar 

diterima 

b. Unsur-unsur kebudayaan apakah yang mudah diganti atau diubah oleh 

kebudayaan asing. 

c. Individu-individu manakah yang cepat menerima unsur-unsur kebudayaan 

asing atau sebaliknya. 

d. Berbagai ketegangan dan krisis sosial sebagai akibat terjadinya 

akulturasi.
10

 

 

Menurut Purwanto, berbagai unsur kebudayaan asing yang konkret sifatnya, 

cenderung mudah diterima, misalnya beraneka jenis peralatan, yang cara 

pemakaiannya mudah dipraktikkan. Demikian pula halnya dengan unsur-unsur 

kebudayaan asing yang ternyata memiliki manfaat besar pada kebudayaan penerima, 

seperti sepeda untuk mempercepat perjalanan atau membantu mengangkut hasil 

bumi. Unsur-unsur kebudayaan yang memiliki fungsi terjaring luas dalam suatu 

masyarakat, biasanya sangat sukar digantikan oleh unsur-unsur kebudayaan asing, 

misalnya sistem kekerabatan. Demikian pula berbagai unsur-unsur kebudayaan yang 

telah dipelajari seseorang pada awal sosialisasinya, akan sukar digantikan dengan 
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makan roti. Begitupula dengan unsur-unsur kebudayaan yang berkaitan dengan 

termasuk berbagai jenis upacara adat.
11

 

Dalam proses akulturasi, ada berbagai alasan yang berkaitan dengan siapakah 

individu-individu yang cepat atau lambat yang menerima akulturasi. Menurut 

Purwanto, tidak selalu sepenuhnya tepat bahwa orang muda lebih responsive dari 

orang tua.
12

 Cepat atau lambatnya seseorang menerima unsur-unsur kebudayaan lain, 

seyogyanya bukan hanya dikaitkan dengan jenis-jenis unsur kebudayaan asing, tetapi 

juga berbagai latar belakang yang mengingkari diri seseorang dan kepentingan apa 

yang terkait. 

Akhir-akhir ini, perkembangannya yang pesat terhadap studi akulturasi telah 

menyebabkan pesatnya ruang lingkup dan metodologi. Bahkan menurut 

Koentjaraningrat,
13

 bahwa penyelidikan terhadap akulturasi menghasilkan berbagai 

kajian ilmiah terutama: 

a. Masalah tentang metode-metode untuk mengobservasi, mencatat dan 

melukiskan aktivitet-aktivitet dari suatu masyarakat yang sedang 

mengalami suatu proses akulturasi. 

b. Masalah mengenai proses-proses adaptasi dan asimilasi unsur-unsur 

kebudayaan asing, yang menyebabkan timbulnya teori-teori yang 

mencoba menerangkan unsur-unsur asing apakah yang sukar dan unsur-

unsur asing apakah yang mudah masuk diasimilasikan ke dalam 
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kebudayaan yang asli, dan sebaliknya teori-teori yang mecoba 

menerangkan unsur-unsur asli apakah yang mudah diganti oleh unsur-

unsur kebudayaan asing. 

c. Masalah mengenai ketegangan-ketegangan dan krisis-krisis sosial sebagai 

akibat akulturasi yang menyebabkan timbulnya teori-teori tentang 

terjadinya dan latar belakang dari gerakan-gerakan tak adil. 

d. Masalah mengenai peranan individu dalam suatu masyarakat yang sedang 

mengalami proses akulturasi yang menyebabkan timbulnya teori-teori 

yang menerangkan alam jiwa dari para individu dalam suatu masyarakat 

serupa itu. 

 

Masalah tentang ruang lingkup dan metode antara lain juga dikemukakan oleh 

Hunter-Wilson (1935), menganjurkan metode membandingkan golongan-golongan 

tertentu yang merupakan bagian dari suatu bangsa dan yang semuanya telah 

mendapat pengaruh kebudayaana asing. G. Wagner (1936), menekan bahwa suatu 

lukisan tentang suatu proses akulturasi yang sedang di alami oleh suatu bangsa adalah 

tidak lain suatu lukisan historis tentang suatu bagian kecil sejarah bangsa tersebut. 

Fortes juga menganjurkakn suatu cara penyelidikan dengan langsung dapat 

memberikan pengertian tentang proses akulturasi yang terjadi dalam suatu 

masyarakat. Cara itu disebut metode repeated obsevation at interval, mewajibkan 

penyelidik mendatangi suatu masyarakat yang sedang mengalami pengaruh 

kebudayaan asing beberapa kali dengan waktu antara beberapa tahun. Sedangkan 
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Malinowski (1945), menggunakan three colum metode yaitu mengklasifikasikan 

semua bahan keterangan suatu proses perubahan kebudayaan ke dalam tiga kolom 

yaitu pengaruh unsur-unsur kebudayaan asing, perpaduan dua bentuk kebudayaan, 

dan akibat serta bentuk-bentuk baru yang menjelma.
14

 Seperti kolom yang pertama, 

yang disebutnya “kolom A”, memuat suatu daftar yang terdiri dari keterangan 

mengenai kebutuhan, maksud, kebijaksanaan, dan cara-cara yang dilakukan oleh 

pemerintah jajahan atau kekuatan luar lainnya, untuk memasukkan pengaruh 

kebudayaan Eropa ke dalam suatu kebudayaan tradisional di Afrika. Kolom kedua 

atau “kolom B” melukiskan jalannya proses akulturasi dalam suatu kebudayaan 

tradisional. Kolom ketiga, atau kolom C, melukiskan reaksi masyarakat yang diteliti 

itu terhadap pengaruh kebudayaan Eropa itu, yang keluar dalam bentuk usaha atau 

gerakan untuk menentang atau menghindari pengaruh-pengaruh tadi, atau sebaliknya, 

usaha untuk menerima dan menyesuaikan unsur-unsur kebudayaan asing tadi dengan 

unsur-unsur kebudayaan mereka sendiri.  Tetapi kerangka tiga kolom ini tidak banyak 

digunakan oleh para ahli antropologi untuk menganalisis masalah akulturasi.
15

Lebih 

lanjut Koentjaraningrat menjelaskan bahwa proses penerimaan unsur kebudayaan 

asing dalam suatu masyarakat ada yang mudah diterima dan ada yang sukar 

diterima.
16
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Akulturasi itu sendiri merupakan proses sosial yang terjadi bila manusia 

dalam suatu masyarakat dengan suatu kebudayaan tertentu, dipengaruhi oleh unsur-

unsur kebudayaan asing yang berbeda sifatnya. Unsur-unsur kebudayaan asing 

tersebut lambat laun diakomodasi dan di integrasikan ke dalam kebudayaan sendiri 

tanpa kehilangan kepribadian kebudayaan sendiri.
17

 Apabila pengaruh dari 

masyarakat lain diterima tidak karena paksaan maka hasilnya dinamakan 

descrimination effect. Proses penerimaan kebudayaan asing di dalam antropologi 

budaya disebut akulturasi. Jalan yang dilalui akulturasi dapat dibedakan antara 

penyesuaian dari lembaga-lembaga kemasyarakatan dan penyesuaian dari individu 

yang ada dalam masyarakat. Meskipun ia sendiri menyatakan bahwa lembagalah 

suatu waktu mendapat penilaian tertinggi menjadi saluran utama.
18

 

Dalam meneliti jalannya suatu proses akulturasi, seorang peneliti sebaiknya 

memperhatikan beberapa masalah khusus, yaitu: 

1. keadaan masyarakat penerima sebelum proses akulturasi mulai berjalan 

2. Individu-individu dari kebuadayaan asing yang membawa unsur-unsur 

kebudayaan asing 

3. Saluran-saluran yang dilalui oleh unsur-unsur kebudayaan asing untuk 

masuk ke dalam kebudayaan penerima. 

4. Bagian-bagian dari masyarakat penerima yang terkena pengaruh unsur-

unsur kebudayaan asing tadi 
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5. Rekasi para individu yang terkena unsur-unsur kebudayaan asing.
19

 

G.M. Foster juga meringkas pola proses akulturasi yang biasanya terjadi bila 

suatu kebudayaan terkena pengaruh kebudayaan asing. Dalam bukunya Traditional 

Cultures and The Impact of Technological Change, menyatakan bahwa: 

1. Hampir semua proses akulturasi mulai dalam golongan atasan yang 

biasanya tinggal di kota, lalu menyebar ke golongan-golongan yang lebih 

rendah di daerah pedesaan. Proses itu biasanya mulai dengan perubahan 

sosial-ekonomi. 

2. Perubahan dalam sektor ekonomi hampir selalu menyebabkan perubahan 

yang penting dalam asas-asas kehidupan kekerabatan. 

3. Penanaman tanaman untuk ekspor dan perkembangan ekonomi uang 

merusak pola-pola gotong royong tradisional, dan karena itu 

berkembanglah sistem pengerahan tenaga kerja yang baru. 

4. Perkembangan sistem ekonomi uang juga menyebabkan perubahan dalam 

kebiasaan-kebiasaan makan, dengan segala akibatnya dalam aspek gizi, 

ekonomi, maupun sosialnya. 

                                                             
19

Ibid, hlm. 205. 



32 
 

5. Proses akulturasi yang berkembang cepat menyebabkan berbagai 

pergeseran sosial yang tidak seragam dalam semua unsur dan sektor 

masyarakat, sehingga terjadi keretakan masyarakat. 

6. Gerakan-gerakan Nasionalisme juga dapat dianggap sebagai salah satu 

tahap dalam proses akulturasi.
20

 

Konsep yang berlawanan dengan pendirian itu telah diajukan oleh gurubesar 

antropologi University of Illionis, E.M. Bruner, yang pernah melakukan penelitian di 

antara suku bangsa Indian Amerika,  juga Indonesia. Penelitian yang dilakukannya di 

Indonesia khususnya di Medan, selama tahun 1957-1958 dan di Bandung dalam 

tahun 1969-1970, adalah tentang gejala akulturasi  sebagai akibat urbanisasi. Dalam 

penelitiannya terhadap orang Batak Toba yang berurbanisasi ke Medan, Bruner 

menemukan bahwa adat istiadat tradisional mereka bukannya menjadi kendur, tetapi 

malahan menjadi ketat. Dalam beberapa karangannya , antara lain Kinship 

Organization Among the Urban Batak of Sumatera (1959) dan Urbanization and 

Ethnic Identity in North Sumatera (1961), ia menerangkan bahwa proses mengetatnya 

solidaritas kekerabatan dan adat istiadat marga Batak Toba di kota Medan itu 

disebabkan karena orang Batak Toba yang sudah mulai mengendurkan kehidupan 

Tradisionalnya, dan berurbanisasi ke kota, harus menghadapi saingan hebat dari 

suku-suku bangsa dan golongan lain, misalnya orang Batak Karo, Melayu, 
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Minangkabau, Jawa, Cina, dan lain-lain, tanpa ada suatu kebudayan yang dominan 

untuk dijadikan pusat orientasi dalam akulturasinya. 

Data Bruner di atas menunjukkan bahwa dalam menganalisis akulturasi yang 

berhubungan dengan urbanisasi itu, kita harus memperhatikan keadaan lingkungan 

kota di mana akulturasi itu terjadi, untuk mengetahui apakah akulturasi itu akan 

terjadi pengenduran adat istiadat yang lama, atau justru dengan pengetatannya 

kembali. Data lain menunjukkan bahwa dalam proses akulturasi dalam rangka 

urbanisasi, sering terjadi “pengintegrasian sementara” dari unsur-unsur kebudayaan 

asing oleh para migran, hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka untuk 

memainkan peranan sosial mereka sebagai penduduk kota.
21

 

Proses akulturasi kebudayaan juga dapat disebabkan karena perbedaan 

kepribadian individu-individu yang menjadi warga masyarakat yang tengah 

mengalami proses akulturasi. Dalam tiap masyarakat dapat dipastikan ada individu-

individu dengan watak kolot, tetapi ada juga individu dengan watak yang progresif. 

Akan tetapi beberapa ahli antropologi meragukan adanya watak kolot atau watak 

progresif yang dapat memperngaruhi suatu proses akulturasi dalam masyarakat, yang 

karena itu mengakibatkan gejala akulturasi differensial. Ahli-ahli itu cendrung 

menganggap bahwa sifat kolot atau progresif itu tidak ditentukan oleh kepribadian 

individu secara psikologi, tetapi oleh keadaan sosial di mana individu yang 

bersangkutan itu berada. Menurut para ahli yang berpendirian demikian, individu-

                                                             
21

Ibid, hlm. 104. 



34 
 

individu dalam suatu masyarakat yang bersifat kolot adalah mereka yang sudah 

mempunyai kedudukan yang baik dalam masyarakat. Mereka tidak begitu suka 

bahwa kedudukan itu akan berubah karena keadaan yang baru. Sebaliknya, individu 

yang progresif adalah individu yang belum atau tidak mempunyai kedudukan yang 

baik.
22

 

B. Nilai-nilai Keislaman 

Pada uraian terdahulu telah dijelaskan bahwa agama samawi bukanlah 

termasuk kebudayaan karena ia bukan produk manusia, tetapi dari Tuhan Yang maha 

Esa (allah) yang telah menurunkan wahyu kepada utusanNya, untuk disebarkan 

kepada umat manusia. Agama islam termasuk agama samawi (agama wahyu), 

sehingga tidak termasuk kebudayaan. Namun demikian agama Islam telah 

mendorong para pemeluknya untuk menciptakan kebudayaan dengan berbagai 

seginya. Dorongan tersebut dapat dikaji dari ajaran dasarnya sebagai berikut: 

a. Agama Islam menghormati akal manusia pada tempat yang terhormat dan 

menyuruh manusia mempergunakan akalnya untuk memeriksa dan 

memikirkan keadaan alam. 

b. Agama Islam mewajibkan kepada tiap-tiap pemeluknya, baik laki-laki 

maupun perempuan, untuk mencari dan menuntut ilmu. Sesuai dengan Hadis 
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Nabi SAW. “ menuntut ilmu wajib bagi setiap orang Islam” serta hadis Nabi : 

carilah ilmu walaupun di negeri Cina” 

c. Agama Islam melarang orang bertaqlid buta, menerima sesuatu tanpa 

diperiksa lebih dahulu, walau dari ibu ,bapak, dan nenek moyang sekalipun. 

d. Agama Islam juga mendorong dan menggalakkan para pemeluknya agar 

selalu menggali hal-hal yang baru atau mengadakan barang yang belum ada, 

merintis jalan yang belum ditempuh serta membuat inisiatif dalam hal 

keduniaan yang memberi manfaat kepada masyarakat. 

e. Agama Islam juga menyuruh para pemeluknya untuk mencari keridhaan Allah 

dalam semua nikmat yang telah diterimanya dan menyuruh mempergunakan 

hak-haknya atas keduniaan dalam pimpinan dan aturan agama. 

f. Agama Islam juga menganjurkan para pemeluknya agar pergi meninggalkan 

kampung halamannya, berjala kedaerah/negeri lain untuk menjalin silaturahmi 

(komunikasi) dengan bangsa atau golongan lain, saling bertukar fikiran, 

pengetahuan, dan pandangan. 

g. Agama Islam juga menyuruh para pemeluknya untuk memeriksa dan 

menerima kebenaran dari mana dan siapapun datangnya, dengan catatan harus 

melalui proses seleksi, sehingga dapat memukan ide, gagasan, teori, 

pandangan yang sesuai dengan petunjuknya.
23
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Luasnya materi ajaran Islam haruslah dipahami oleh seorang mukmin yang 

ingin mengamalkan ajaran Islam secara kaffah, akan tetapi dari kesemuanya itu yang 

juga penting untuk diketahui adalah pemahaman tentang nilai-nilai atau unsur-unsur 

yang terkandung dalam agama Islam. 

Pendidikan Islam dikalangan umatnya merupakan salah satu bentuk 

manifestasi cita-cita hidup Islam untuk melestarikan, mengalihkan, menanamkan, dan 

mentransformasikan nilai-nilai Islam kepada pribadi penerusnya. Dengan demikian 

pribadi seseorang muslim pada hakikatnya harus mengandung nilai-nilai yang 

didasari atau dijiwai oleh iman dan taqwa kepada Allah SWT sebagai sumber mutlak 

yang harus ditaati. 

Ketaatan kepada kekuasaan Allah SWT yang mutlak itu mengandung makna 

sebagai penyerahan diri secara total kepadanya. Dan bila manusia telah bersikap 

menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah, berarti ia telah berada dalam dimensi 

kehidupan yang dapat mensejahterakan kehidupan didunia dan membahagiakan 

diakhirat. 

Adapun dimensi kehidupan yang mengandung nilai-nilai ideal Islam dapat 

dikategorikan dalam tiga kategori, yaitu: 

1. Dimensi yang mengandung nilai yang meningkatkan kesejahteraan 

kehidupan manusia di dunia. 

2. Dimensi yang mengandung nilai yang mendorong manusia untuk meraih 

kehidupan di akhirat yang membahagiakan. 
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3. Dimensi yang mengandung nilai yang dapat memadukan hidup di duniawi 

dan di ukhrawi.
24

 

Adapun nilai-nilain Islam apabila ditinjau dari sumbernya, maka dapat 

digolongkan menjadi dua macam, yaitu: 

1. Nilai Ilahi 

Nilai ilahi adalah nilai yang bersumber dari Al-qur‟an dan hadis. Nilai ilahi 

dalam aspek teologi (kaidah keimanan) tidak akan pernah mengalami perubahan, dan 

tidak berkecendrungan untuk berubah atau berubah mengikuti selera hawa nafsu 

manusia. Sedangkan aspek alamiahnya dapat mengalami perubahan sesuai dengan 

zaman dan lingkungannya. 

2. Nilai Insani 

Nilai insani adalah nilai yang tumbuh dan berkembang atas kesepakatan 

manusia. Nilai insani ini akan terus berkembang kearah yang lebih maju dan lebih 

tinggi. Nilai ini bersumber dari ra‟yu, adat istiadat, dan kenyataan alam.
25

 

  Perlu kita ketahui, sumber nilai-nilai yang tidak berasal dari Al-Qur‟an dan 

Hadits, dapat digunakan sepanjang tidak menyimpang atau dapat menunjang system 

nilai yang bersumber pada Al-Qur‟an dan Hadits. 

  Sedangkan nilai bila ditinjau dari orientasinya dikategorikan kedalam tempat 

bentuk nilai yaitu: 
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 M. Arifin, Filsafata Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 120. 
25

 Muhaimin Abd. Mujib, Pemikiran Pendidikan Islam, (Bandung; Bumi Aksara, 1991), hlm. 

111. 
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1. Nilai Etis 

Nilai etis adalah nilai yang mendasari orientasinya pada ukuran baik dan 

buruk. 

2. Nilai Pragmatis 

Nilai pragmatis adalah nilai yang mendasari orientasinya pada berhasil 

atau gagalnya. 

3. Nilai Efek Sensorik 

Nilai efek Sensorik adalah nilai yang mendasari orientasinya pada hal 

yang menyenangkan dan atau menyedihkan. 

4. Nilai Religius 

Nilai Religius adalah nilai yang mendasari orientasinya pada dosa dan 

pahala, halal dan haramnya. 

Kemudian sebagian para ahli memandang bentuk nilai berdasarkan bidang apa 

yang dinilainya, misalnya nilai hukum, nilai etika, nilai estetika, dan lain sebagainya. 

Namun pada dasarnya, dari sekian nilai diatas dapat dikelompokkan menjadi dua 

bagian, yaitu: 

a. Nilai Formal 

Yaitu  nilai yang tidak ada wujudnya, tetapi memiliki bentuk, 

lambang, serta simbol-simbol. Nilai ini terbagi menjadi dua macam, yaitu 

nilai sendiri dan nilai turunan. 

b. Nilai Material 



39 
 

Yaitu nilai yang terwujud dalam kenyataan pengalaman rohani dan jasmani. 

Nilai ini juga terbagi menjadi dua macam, yaitu: nilai rohani yang terdiri dari: nilai 

logika, nilai estetika, nilai etika, dan nilai religi, yang kedua yakni nilai jasmani yang 

terdiri dari: nilai guna, nilai hidup dan nilai ni‟mat. 

 Landasan nilai-nilai keislaman dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu: 

a. Dasar pokok, yaitu meiliputi Al-Qur’an dan Hadis 

1. Al-Qur’an 

Menurut Abdul Khallaf Al-Qur‟an adalah kalam Allah yang diturunkan 

melalui malaikat Jibril kepada hati Rasulullah anak Abdullah dengan lafadz bahasa 

arab dan makna hakiki untuk menjadi hujjah bagi Rasulullah atas kerasulannya dan 

menjadi pedoman bagi manusia dengan penunjuknya serta beribadah membacanya. 

Al-qur‟an adalah firman Allah berupa wahyu yang disampaikan oleh Jibril kepada 

Nabi Muhammad SAW. Didalamnya terkandung ajaran pokok yang dapat 

dikembangkan untuk seluruh aspek kehidupan melalui ijtihad. Ajaran yang 

terkandung didalam Al-Qur‟an itu terdiri terdiri dari dua prinsip besar, yaitu yang 

berhubungan dengan masalah keimanan yang disebut aqidah, dan yang berhubungan 

dengan amal yag disebut syari‟ah.
26

 

Nabi Muhammad sebagai pendidik pertama, pada masa awal petumbuhan 

Islam telah menjadikan Al-Qur‟an sebagai dasar pendidikan Islam disamping Sunnah 

                                                             
26 Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, ( Jakarta : Bumu Aksara, 2006), hlm. 31. 
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beliau sendiri. Al-Qur‟an lengkap dengan segala petunjuk yang meliputi seluruh 

aspek kehidupan dan bersifat universal, sudah barang tentu dasar pendidikan umat 

Islam adalah bersumber kepada filsafat hidup yang berdasarkan kepada Al-Qur‟an. 

Kedudukan Al-Qur‟an sebagai sumber pokok pendidikan Islam dapat dipahami dari 

ayat Al-Qur‟an itu sendiri. Firman Allah: 

ٍم يُْؤهِ  ْْ َزْحَوتً لِقَ َّ ًُُدٓ  َّ  ۙ َِ َها أًََْزْلٌَا َعلَْيَل اْلِنتَاَب إَِّلا لِتُبَيَِّي لَُُِن الاِري اْختَلَفُْا فِي ٌُْىَ َّ  

Artinya : Dan kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al Quran) ini, melainkan 

agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan 

menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Surat (Q. S. An-Nahl : 64)

  

 

Dan firman Allah dalam: 

َس أُّلُْ اْْلَلْبَابِ  لِيَتََرما َّ  َِ باُسّا آيَاتِ  ِمتَاٌب أًََْزْلٌَاٍُ إِلَْيَل ُهبَاَزٌك لِيَدا

Artinya : Ini adalah sebuah Kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan 

berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatNya dan supaya mendapat pelajaran 

orang-orang yang mempunyai fikiran.(Q. S. As- Shad : 29) 

Sehubungan dengan masalah ini Muhammad Fadhil Al-Jamali menyatakan 

sebagai berikut: 

“Pada hakikatnya Al-Qur‟an itu sebagai perbendaharaan yang besar untuk 

kebudayaan manusia, terutama bidang kerohanian. Ia pada umumnya merupakan 

kitab pendidikan kemasyarakatan , moril (akhlak), dan spiritual kerohanian”.
27

 

 

 

                                                             
27

 Muhammad Fadhil Al-Jamali, Tarbiyah Al-Insan Al-Jadid, ( Al-Turisiyyah, Al-Syarikat, 

tt), hlm. 37. 



41 
 

2. Sunnah 

As-sunnah adalah perkataan, perbuatan ataupun pengakuan Rasulullah SAW. 

Yang dimaksud dengan pengakuan itu adalah kejadian atau perbuatan orang lain yang 

diketahui Rasulullah dan beliau membiarkan saja kejadian atau perbuatan itu berjalan.  

Sunnah merupakan sumber ajaran kedua sesudah Al-Qur‟an. Seperti Al-

Qur‟an, sunnah juga berisi aqidah dan syariah. Sunnah berisi petunjuk untuk 

kemashlahatan hidup manusia dalam segala aspeknya, untuk membina umat menjadi 

manusia seutuhnya atau manusia yang bertakwa. Untuk itu Rasulullah menjadi 

pendidik yang utama. Beliau sendiri yang mendidik, pertama dengan menggunakan 

rumah Al-Arqam ibnu Abi Al-Arqam, kedua dengan memanfaatkan tawanan perang 

untuk mengajar baca tulis, ketiga dengan mengirim para sahabat kedaerah-daerah 

yang baru masuk Islam.  

Sunnah dapat dijadikan dasar pendidikan Islam karena Sunnah menjadi 

sumber utama pendidikan Islam, karena Allah SWT menjadikan nabi Muhammad 

SAW sebagai teladan bagi umatnya. Firman Allah SWT: 

 َ َذَمَس َّللاا َّ َم اْْلِخَس  ْْ الْيَ َّ  َ ةٌ َحَسٌَتٌ لَِوْي َماَى يَْسُجْ َّللاا َْ ِ أُْس لَقَْد َماَى لَُنْن فِي َزُسِْه َّللاا

 َمثِيًسا

Artinya : Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari 

kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (Qs. Al-Ahzab : 21) 

 

 Konsepsi dasar yang dicontohkan Rasulullah SAW sebagai berikut: 

 

a. Disampaikan sebagai rahmatan lil-„alamin 
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َها أَْزَسْلٌَاَك إَِّلا َزْحَوتً لِْلَعالَِوييَ  َّ  
 

Artinya : Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi 

semesta alam.(Qs. Al-Anbiya‟ : 107) 

 

b. Disampaikan secara universal 

c. Apa yang disampaikan merupakan kebenaran mutlak 

إًِاا لََُ لََحافِظُْىَ  َّ ْمَس  لٌَْا الرِّ  إًِاا ًَْحُي ًَزا

Artinya : Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya 

kami benar-benar memeliharanya. (Qs. Al- Hajr : 9) 

 

d.  Kehadiran Nabi sebagai evaluator atas segala aktivitas pendidikan 

 

e. Perilaku Nabi sebagai figur identifikasi (uswah hasanah) bagi umatnya 

 

Adanya dasar yang kokoh ini terutama Al-Qur‟an dan As-Sunnah, karena 

keabsahan dasar ini sebagai pedoman hidup telah mendapat jaminan Allah dan Rasul-

Nya. Prinsip menjadikan Al-Qur‟an dan Sunnah sebagai dasar pendidikan Islam 

bukan hanya dipandang sebagai kebenaran keyakinan semata. Lebih jauh kebenaran 

itu juga sejalan dengan kebenaran yang dapat diterima oleh akal yang sehat dan bukti 

sejarah. Dengan demikian barangkali wajar jika kebenaran itu kita kembalikan 

kepada pembuktian kebenaran pernyataan Allah dalam Al-Qur‟an. 

b. Dasar Tambahan 

1. Perkataan, perbuatan, dan sikap para sahabat 

 

Pada masa khulafaul Rasyidin sumber pendidikan dalam Islam sudah 

mengalami perkembangan. Selain Al-Qur‟an dan Sunnah juga perkataan, sikap, dan 
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perbuatran para sahabat. Perkataan mereka dapat dijadikan pegangan karena Allah 

sendiri didalam Al-Qur‟an yang memberikan pernyataan: 

اِدقِييَ  ُمًُْْا َهَع الصا َّ  َ  يَا أَيَُِّا الاِريَي آَهٌُْا اتاقُْا َّللاا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah 

kamu bersama orang-orang yang benar. (QS. At-Taubah : 119) 

 

Yang dimaksud orang yang benar dalam ayat diatas adalah para sahabat Nabi. 

Para sejarawan mencatat perkataan sikap sahabatsahabat tersebut yang dapat 

dijadikan sebagai dasar pendidikan dalam Islam diantaranya yaitu: 

a. Setelah Abu Bakar di bai‟at menjadi khalifah ia mengucapkan pidato sebagai 

berikut: 

“Hai manusia saya telah diangkat untuk mengendalikan urusanmu, padahal 

aku bukan orang terbaik diantara kamu. Jika aku menjalankan tugasku dengan baik, 

ikutilah aku. Tetapi jika aku berbuat salah, betulkanlah aku, orang yang kamu 

pandang kuat, saya pandang lemah sehingga aku dapat mengambil hak daripadanya, 

sedangkan orang yang kamu pandang lemah aku pandang kuat, sehingga aku dapat 

mengembalikan haknya. Hendaklah kamu taat kepadaku selama aku taat kepada 

Allah dan Rasul-Nya, tetapi jika aku tak menaati Allah dan Rasulnya kamu tak perlu 

mentaati aku”.
28

 

b. Umar bin Khattab terkenal dengan sifatnya yang jujur, adil, cakap, berjiwa 

demokrasi yang dapat dijadikan panutan masyarakat. Sifatsifat umar ini disaksikan 

dan dirasakan sendiri oleh masyarakat pada waktu itu sifat-sifat seperti ini sangat 
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 Jarji Zaidan, Tarikh Al-Tamaddun al-Islam, (Dar Al-Maktabah Al-Hayat, tt), hlm. 67. 
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perlu dimiliki oleh seorang pendidik, karena didalamnya terkandung nilai-nilai 

pedagogis dan teladan yang baik yang harus ditiru. 

Muhammad shalih samak menyatakan bahwa contoh teladan yang baik dan cara 

guru memperbaiki pelajarannya, serta kepercayaan yang penuh kepada tugas, kerja, 

akhlak, dan agama adalah kesan yang baik untuk sampai kepada matalamat 

pendidikan agama.
29

 

2. Ijtihad  

Ijtihad adalah istilah para fuqaha‟, yaitu berpikir dengan menggunakan 

seluruh ilmu yang dimiliki oleh ilmuwan syariat Islam untuk menetapkan atau 

menentukan suatu hukum syariat Islam dalam hal-hal yang ternyata belum ditegaskan 

hukumnya oleh Al-Qur‟an dan Sunnah. 

Dengan demikian ijtihad adalah penggunaan akal pikiran oleh fuqaha‟-

fuqaha‟ Islam untuk menetapkan suatu hukum yang belum ada ketetapannya dalam 

Al-Qur‟an dan Sunnah dengan syarat-syarat tertentu. Ijtihad dapat dilakukan dengan 

ijma‟, qiyas, istihsan, mashalih mursalah, dan lain-lain. 

Islam telah tumbuh dan berkembang melalui ijtihad yang dituntut agar 

perubahan oleh perubahan situasi dan kondisi sosial yang tumbuh dan berkembang. 

Melaui ijtihad yang dituntut agar perubahan situasi dan kondisi sosial yang tumbuh 

dan berkembang pula, dapat disesuaikan dengan ajaran Islam. 

                                                             
29 Muhammad Salih Samak, Terjemahan Wan Amnah Yacob dkk, (Kuala Lumpur : Dewan 

Bahasa Pustaka Pelajaran Malaysia, 1983), hlm. 71. 



45 
 

Dengan demikian untuk melengkapi dan merealisir ajaran Islam itu memang 

sangat dibutuhkan ijtihad, sebab glogalisasi dari Al- Qur‟an dan sunnah saja belum 

menjamin tujuan pendidikan Islam akan tercapai. Usaha ijtihad para ahli dalam 

merumuskan teori pendidikan Islam dipandang sebagai hal yang sangat penting bagi 

perkembangan teori pendidikan pada masa yang akan datang, sehingga pendidikan 

Islam tidak melegitimasi status quo serta terjebak dengan ide justifikasi terhadap 

khazanah pemikiran para orientalis dan sekuralis. Allah sangat menghargai 

kesungguhan para mujtahid dalam berijtihad. 

Sabda Rasulullah SAW: 

 

“Apabila hakim telah menetapkan hukum, kemudian dia berijtihad dan ijtihadnya 

itu benar, maka baginya dua pahala, akan tetapi apabila ia berijtihad dan 

ternyata ijtihadnya salah, maka baginya satu pahala”. (H. R. Bukhari Muslim 

dan Amr bin Ash). 

3. Mashlahah Mursalah  

Mashlahah mursalah adalah menetapkan peraturan atau ketetapan undang-

undang yang tidak disebutkan dalam Al-Qur‟an dan sunnah atas pertimbangan 

penarikan kebaikan dan menghindarkan kerusakan.
30

Para ahli pendidikan sejak dini 

harus mempunyai persiapan untuk merancang dan membuat peraturan sebagai 

pedoman pokok dalam proses berlangsungnya pendidikan sehingga pelaksanaan 

pendidikan islam tidak mengalami hambatan. Kegiatan ini tidak semuanya diterima 

                                                             
30 Mustafa Zaid, Al-mashlahah fi al-Islami wa Najmudin al-Thufi wa an-Nasyar, (mishr : Dar 

al-Fikr, 1964), cet ke-2, hlm. 149. 
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oleh Islam, dibutuhkan catatan khusus sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab 

Khalaf sebagai berikut: 

a. Keputusan yang diambil tidak menyalahi keberadaan-keberadaan Qur‟an dan 

Sunnah. 

b. Apa yang di usahakan benar-benar membawa kemashlahatan dan menolak 

kemudharatan setelah melalui tahapan-tahapan observasi penganalisaan. 

c.  Kemashlahatan yang diambil merupakan kemashlahatan yang baru universal 

yang mencakup totalitas masyarakat.
31

 

Masyarakat yang berada disekitar lembaga pendidikan Islam berpengaruh 

terhadap berlangsungnya pendidikan, maka dalam setiap pengambilan kebijakan 

hendaklah mempertimbangkan kemashlahatan masyarakat supaya jangan terjadi hal-

hal yang dapat menghambat berlangsungnya proses pembelajaran. 

4. Urf (nilai-nilai adat masyarakat) 

Urf adalah sesuatu yang tertanam dalam jiwa yang diperoleh melalui 

kesaksian dan akan diterima oleh tabiat.
32

 

Urf adalah suatu perbuatan dan perkataan yang menjadikan jiwa merasa 

tenang mengerjakan suatu perbuatan, karena sejalan dengan akal sehat yang diterima 

oleh tabiat yang sejahtera, namun tidak semua tradisi yang dapat dijelaskan dasar 

ideal pendidikan Islam, melainkan setelah melalui seleksi terlebih dahulu. Mas‟ud 

Zuhdi mengemukakan bahwa urf yang dijadikan dasar pendidikan Islam itu haruslah: 

                                                             
31 Abdul Wahab Khlal, Ilmu Ushul al-Fiqh, (Al-Qabbah Ath-Thab‟ah wa an-Nasyar,1978), 

hlm. 91. 
32 Kamal al-Din Imam, Ushul al-Fiqh Al-Islami, (Bairut:Dar al-Fikr, 1969), hlm. 183. 
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1. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash baik itu Al-Qur‟an maupun Hadits 

2. Tradisi yang berlaku tidak bertentangan dengan akal sehat dan tabiah 

sejahtera, serta tidak mengakibatkan kedurhakaan, kerusakan, dan 

kemudharatan. 

 

C. Budaya Lokal 

Budaya lokal merupakan pengertian, pendapat (paham), rancangan (cita-cita) 

yang telah ada di pikiran manusia tentang budaya. Budaya lokal dimaksudkan sebagai 

budaya yang bukan saja berasal dari penduduk asli Lampung tetapi juga budaya yang 

dibawa para pendatang dimana terjadi akulturasi secara dinamis. Oleh karena itu, 

budaya lokal adalah esensi atau hakikat suatu budaya yang bersifat abstrak karena 

didasarkan atas pandangan dan pengalaman hidup.
33

 

Dalam kehidupan sosial masyarakat suku bangsa Lampung menganut falsafah 

hidup atau pandangan masyarakat hidup yang tercermin dalam bahasa daerah 

Lampung yang disebut Piil Pesenggiri. Piil pesenggiri secara harfiah berarti perbuatan 

atau perangai manusia yang agung dan luhur di dalam nilai dan maknanya, oleh 

karena itu patut diteladani dan pantang diingkari. Sedangkan dalam dokumen literatur 

resmi, Piil Pesenggiri diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut harga diri, 

prilaku dan sikap hidup yang harus menjaga dan menegakkan nama baik, martabat 

                                                             
33

Fauzie Nurdin, Budaya Muakhi dan Pembangunan Daerah Menuju Masyarakat 

Bermartabat, (Yogyakarta: Gama Media, 2009), hlm. 108. 
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secara pribadi maupun kelompok. Secara totalitas Piil Pesenggiri mengandung makna 

berjiwa besar, mempunyai perasaan malu, rasa harga diri, ramah, suka bergaul, tolong 

menolong, dan bernama besar atau bergelar. Sebagai prinsip hidup dalam masyarakat 

Piil Pesenggiri didukung dan ditunjang oleh unsur-unsur yaitu: 

1. Sakai sambaian 

Sakai (sasakai) artinya tolong menolong diantara sesama saling silih berganti. 

Sambaian (sasambai) artinya gotong royong dalam mengerjakan sesuatu yang 

berat dan besar. Jadi sakai sambaian mencakup pengertian yang luas yang 

termasuk didalam gotong royong dan tolong menolong, bahu membahu, dan 

memberikan sesuatu yang diberikan pihak lain baik material, moril, pikiran, 

dan sebagainya. 

2. Nemui nyimah 

Nemui artinya selalu membuka diri untuk menerima tamu, sedangkan Nyimah 

artinya keinginan untuk memberikan sesuatu dengan ikhlas kepada seseorang 

sebagai tanda ingat atau akrab. Jadi Nemui Nyimah mencakup pengertian 

bermurah hati dan ramah tamah terhadap semua orang baik dalam kelompok 

maupun di luar kelompok kerabatnya. 

 

 

3. Nengah Nyappur 
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Nengah artinya suka berkenalan dengan siapapun, sedangkan Nyappur artinya 

berkenalan atau bersahabat karena pandai bergaul dalam masyarakat. Jadi 

Nengah Nyappur artinya sebagai tata pergaulan masyarakat dengan membuka 

diri dalam pergaulan, berpengetahuan luas, dan ikut serta dalam hal yang 

bersifat baik dan membawa segala kemajuan zaman. 

4. Bejuluk beadek 

Bejuluk diartikan sebagai nama atau gelar yang diberikan kepada seseorang 

yang belum menikah. Sedangkan beadek diartikan sebagai gelar yang 

diberikan kepada seseorang yang telah dewasa dan berumah tangga yang 

diresmikan melalui upacara adat. Seseorang yang mempunyai gelar adat 

dituntut menjadi contoh teladan atau panutan bagi lingkungan masyarakat. 

Dari uraian tentang Piil Pesenggiri dan unsur-unsur diatas, tergambar bahwa 

nilai budaya suku bangsa Lampung sangat mendukung pengembangan keserasian, 

keselarasan dan keseimbangan baik dalam hidup sebagai pribadi dalam hubungannya 

dengan masyarakat untuk mengejar kemajuan lahiriah dan rohaniah.
34

 

Dengan demikian, dalam Masyarakat Lampung sebenarnya terdapat aneka 

ragam suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat tersendiri. Namun, 

pada garis besarnya dapat digolongkan dalam dua kelompok, yaitu kelompok 

penduduk asli (Suku Lampung) dan Kelompok Penduduk Pendatang (dari luar daerah 

                                                             
34

Muhammad Sitorus, et.al, Integrasi Nasional Suatu Pendekatan Budaya Masyarakat 

Lampung, (Lampung, Bagian Proyek Pengkajian Dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Daerah 

Lampung, 1996), hlm. 21-22. 
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Lampung). Hukum tersebut berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. 

Kelompok-kelompok tersebut menyebar diberbagai tempat, yang secara umum dapat 

dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu masyarakat Lampung dalam marga-

marga beradat peminggir/saibatin (non-pepadun), dan marga-marga yang beradat 

Pepadun.
35

 

Bagi masyarakat Lampung penduduk asli, hubungan dengan warga 

masyarakat lain yang berbeda latar belakang kebudayaan yang beragam sudah 

berlangsung sejak masa lampau. Warga masyarakat yang masuk dari daerah lain ke 

Lampung sejak abad 1 yang lalu, terutama dari Sumatera Selatan, Jawa Tengah, 

Banten, Jawa Barat. Kelompok pendatang dapat bertahan di daerah ini karena 

didukung oleh masyarakat Lampung yang terbuka terdapat setiap orang yang berniat 

baik. Sikap terbuka terdapat di setiap orang yang berniat baik merupakan ciri dan 

gaya hidup mereka. Sikap ini disebut dengan Nemui Nyimah artinya bermurah hati 

dan ramah tamah terhadap semua pihak yang berhubungan dengan mereka.
36

 

Kebudayaan dapat terbentuk jika norma dan nilai dalam kelompok masyarakat 

sudah ada, baik berupa norma akhlak maupun norma sosial. Dalam kehidupan 

bersama masyarakat Lampung, pandangan hidup, norma-norma dan nilai-nilai 

(values) telah lama terbentuk. Masyarakat adat telah berkembang secara dinamis dan 

mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan pembangunan. 
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Fauzie Nurdin, Op.cit, hlm. 38. 
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Muhammad Sitorus, et.al., Op.Cit, hlm. 26. 
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Masyarakat adat Lampung memiliki kebudayaan yang merupakan hasil interaksi 

sosial dan akulturasi budaya sejalan dengan dinamika sosial yang semakin cepat.
37

 

Perkembangan masyarakat Lampung yang terdiri dari berbagai macam suku 

bangsa dan budaya terjadi karena adanya migrasi penduduk yang mobilitasnya 

semakin tinggi. Di mana keragaman budaya tersebut dipengaruhi adanya perbedaan 

pemahaman dan penafsiran terhadap unsur-unsur kebudayaan, di antaranya sistem 

kemsyarakatan, sistem kekerabatan, dan pola perkawinan.
38

 

Di daerah lampung terdapat peninggalan Purbakala yang membuktikan bahwa 

di daerah ini sudah didiami manusia sejak masa pra sejarah.Peninggalan purbakala 

yang paling tua antara lain ditemukannya kapak perimbas yang berasal dari jaman 

Plaetikum (jaman batu tua) di daerah Kedaton, Tanjungkarang dan Kalianda di 

Lampung Selatan. Kemudian peninggalam masa mesolithikum pernah ditemukan 

tradisi kyokkenmod- inger (bukit kerang) merupakan sisa makanan yang telah 

membatu di daerah Waymanullah, Lampung Barat. Sedangkan peninggalan masa 

berikutnya yaitu kapak batu noelitikum (jaman batu muda) di daerah Pesisir Utara, 

Lampung Barat dan daerah lereng Gunung Tanggamus, Lampung Selatan.
39

 

Peninggalan-peninggalan lain yang tergolong masa neolitikum antara lain 

ditemukannya arca-arca batu seperti di lereng gunung Balak Kecamatan Jabung, 

Lampung Tengah di desa batu badak, Labuhan Meringgai, Lampung Tengah dan 
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Fauzie Nurdin, Op.cit 109. 
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Ibid, hlm. 42. 
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Muhammad Sitorus, et. al., Op.Cit, hlm. 29. 
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sebagainya. Sedangkan peninggalan berupa Dolmen (meja batu), menhir (batu tegak), 

batu altar, benteng sebagai peninggalan tradisi megalitik (tradisi dengan penggunaan 

batu-batu besar) terdapat di Taman Purbakala Pugung Rahaijo, Jabung, Lampung 

Tengah, Komplek Megalitik Kebun Tebu, Sumber Jaya, Lampung Barat, Komplek 

Megalitik Negarasaka di Jabung, Lampung Tengah dan sebagainya.Sedangkan 

peninggalan prasejarah dari bahan logam ditandai dengan ditemukannya beberapa 

buah kapak perunggu, nekara perunggu, bejana perunggu dan 

sebagainya.Peninggalan jaman sejarah yang paling tua ditemukan di daerah Lampung 

antara lain Prasasti Palas Pasemah di Palas, Lampung Selatan, dan Prasasti Bungkuk 

di Jabung Lampung Tengah. Prasasti ini berasal dari abad ke VII, memakai tulisan 

Pallawa dan bahasa Melayu Kuno yang berisikan kutukan kerajaan Sriwijaya. 

Prasasti memperkuat adanya pengaruh Hindu/Buddha di daerah ini. Peninggalan-

peninggalan lain dari Hindu/Buddha ini ditemukannya prasasti-prasasti Ulu Belu di 

Cukuh Balak, Lampung selatan, prasasti Batu Bedil di Pulau Panggung, Lampug 

Selatan, prasasti HaurKuning dan prasasti Tanjung Raya di Lampung Barat, arca ular, 

arca lembu, arca gajah, dan sebagainya.
40

 

Sejak dahulu kala daerah Lampung banyak didatangai oleh bangsa-bangsa 

lain di Indonesia maupun dari luar Indonesia. Misalnya masuknya pengaruh Banten, 

menurut para ahli telah dirintis oleh Fatahillah dari kesultanan Banten Hubungan 

Banten terutama hubungan perdagangan lada yangkemudian terjalin secara 

kekeluargaan. Selain itu dari bagian utara terdapat dari kesultanan Palembang. 

                                                             
40

Ibid, hlm. 29. 



53 
 

Bangsa-bangsa Barat yang pernah mencoba mempengaruhi Lampung antara 

lain Inggris, Portugis dan Belanda. Pada tahun 1682 Belanda mencoba masuk 

Lampung, namun tidak mendapat sambutan dari rakyat.Akibat permusuhan Banten 

dengan Belanda dalam merebut penguasaan perdagangan terutama lada, maka untuk 

mempertahankan bumi Lampung dari pengaruh Belanda, maka Lampung dibantu 

oleh kesultanan Banten.
41

 

                                                             
41

Ibid, hlm. 30. 



BAB III 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Kecamatan Kelumbayan 

1. Sejarah Singkat Kecamatan Kelumbayan  

Ada beberapa versi menurut masyarakat Kelumbayan mengenai asal-usul 

nama Kelumbayan. Sebagian masyarakat percaya bahwa asal usul nama Kelumbayan 

adalah berasal dari kata“Kolam Kebayan” yaitu tempat pemandian Pengantin 

Perempuan. Kolam Kebayan ialah sebuah sumur yang bentuk cincinnya berbentuk 

Kotak dan tidak bulat seperti cincin sumur pada umumnya. Alasan mengapa cincin 

sumur nya berbentuk Kotak karena tidak hanya sebagai tempat pemandian Pengantin 

Perempuan, juga melambangkan empat pekon yaitu Pekon Negekhi Kelumbayan, 

Pekon Susuk, Pekon Penyandingan, dan Pekon Unggak.
1
Versi lain asal-usul nama 

Kelumbayan adalah karena memang sebelumnya terdapat pelabuhan yang dinamakan 

Colombia pada saat masa penjajahan.
2
 

Dengan perkembangan zaman terjadi perubahan-perubahan dalam penyebutan 

nama, baik dari kata Kolam Kebayan maupun Colombia berubah menjadi 

Kelumbayan. 

 

 

                                                             
1
Ibrahim, Tokoh Adat, Wawancara, pada tanggal 18 April 2017. 

2
Lukman, masyarakat Kelumbayan, wawancara, pada tanggal 20April 2017. 
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2. Letak Geografi Kecamatan Kelumbayan 

a. Letak dan Luas 

Menurut Drs. Rusli Shoheh, M.M., sebagai tokoh utama pemekaran 

Kecamatan Kelumbayan, sebelum menjadi kecamatan definitif yang bernama 

kecamatan Kelumbayan pada tahun 2000, Kelumbayan ini merupakan bagian dari 

Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus, dengan ibukota Kecamatan berada 

di Pekon Napal. Secara Geografis Kecamatan Kelumbayan ini terdiri dari daerah 

dataran rendah yang berada di pesisir pantai sepanjang Teluk Semangka dan Teluk 

Lampung, yang membentang dari Ujung Barat di Cukuh Balak dan di Ujung Timur 

Desa Bawang Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran. Sebagian lagi 

wilayah Kelumbayan ini berada di daerah dataran tinggi dengan keadaan tanah yang 

berbukit-bukit. Batas-batas wilayahnya sebagai berikut: 

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten 

Pesawaran 

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten 

Pesawaran  

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Perairan  Laut Teluk Semangka dan 

Teluk Lampung 

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten 

Tanggamus.
3
 

                                                             
3
Rusli Shoheh, Anggota Dewan Kabupaten Tanggamus, Wawancara, kampung Baru, pada 

Tanggal  27 November 2017. 
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Kecamatan Kelumbayan terdiri atas beberapa pekon Yaitu, Pekon Unggak, 

Pekon Penyandingan, Pekon Susuk, Pekon Negeri, Pekon Napal, Paku, Umbakh, 

dan Kiluan Negeri. Adapun aparatur Kecamatan tercantum dalam tabel sebagai 

berikut: 

 

Tabel 1 

NAMA APARATUR KECAMATAN KELUMBAYAN 

(Kategori Pegawai) 

No  Nama  Jabatan 

1 Romzi, S.pd Camat 

2 Samsudin, S.E. Sekretaris Camat  

3 Aristama, S.pd. Kasi Pembangunan  

4 Sujono, S.E. Kasi Pemerintahan  

5 Didi Wahyudi  Kasi Kesehatan Masyarakat 

6 Royensyah, S.E. Kasi Pendapatan 

7 M.Nur Arifin, S.Ip Kasi Trantib  

8 Bazari  Kasubag Umum dan Keuangan  

9 Amridi  Staf  

10 Habibi  Staf 

11 Deny Febriyansyah  Staf 

12 Kumala Berlian, S.i Staf 
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13 Edy Berdiyansyah, S.P Driver 

14 Verdinansyah  Operator Komputer 

15 Ratna Ziadah  Operator Komputer 

16 Tabrori  Penjaga Kantor  

17 Dinna Puspitasari, S.Pd Tenaga Administrasi 

18 Tajabuddin, S.E. Tenaga Administrasi 

19 Riza Aptina Tenaga Administrasi 

20 Chandra Ediyanto  Tenaga Administrasi 

 

Tabel 2 

Nama Aparatur Kepala Pekon Kecamatan Kelumbayan  

No Nama  Jabatan  

1 Syaiful Anwar Kepala Pekon Unggak 

2 Zubaidi Kepala Pekon Penyandingan 

3 Abdul Rahman  Kepala Pekon Susuk 

4 Zahruddin Kepala Pekon Negeri Kelumbayan  

5 Amin Nur Rasyid  Kepala Pekon Napal 

6 Syamsudin Kepala Umbakh 

7 Kadek Sukresene Kepala Kiluan Negeri 

8 Zulkarnain  Kepala Pekon Paku  
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Tabel3 

Jumlah Penduduk Kecamatan Kelumbayan  

 

No  Desa/Kelurahan  Jumlah Penduduk  

1 Pekon Unggak 758 

2 Pekon Penyandingan 1453 

3 Pekon Susuk 657 

4 Pekon Negeri 1314 

5 Pekon Napal 2946 

6 Umbakh 1729 

7 Kiluan Negeri 1314 

8 Pekon Paku  945 

Jumlah 11262 

Sumber: MonografiKecamatan Kelumbayantahun 2017 

 

3. Demografi Kecamatan Kelumbayan  

Berdasarkan hasil data di Kantor Kecamatan Kelumbayan bahwa seluruh 

jumlah Penduduk se Kecamatan Kelumbayan mencapai adalah 11.262 jiwa dalam 

Delapan Desa atau Pekon.  

Penduduk Kecamatan Kelumbayan hampir sepenuhnya suku Lampung, adapun 

yang lain berasal dari kota akibat dari pernikahan berbeda suku seperti Jawa, Sunda, 

Bali, Bugis, dan Semendo ataupun proses Transmigrasi. Penganut keyakinannya pun 

beragam antara lain agama Hindu, Kristen dan mayoritas agama Islam.  
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Keseluruhan jumlah penduduk dengan keadaan sosial atau pendidikan, keadaan 

keagamaan, gambaran ekonomi dan mata pencaharian. Lebih lanjut dapat dilihat 

dalam uraian berikut: 

 

1. Keadaan Sosial 

Saat ini sarana pendidikan yang ada di setiap Desadapat dikatakan sudah 

memadai, melihat kondisi ini banyak penduduk yang menempuh pendidikan di dalam 

Desa, walaupun masih ada yang menempuh pendidikan di luar Desa. Adapun akses 

jalan yang sekarang sudah sangat memadai dengan letaknya yang cukup dekat, dan 

fasilitas pendidikan meliputi pendidikan agama dan umum. 

Sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Kelumbayan di setiap Desa 

memiliki pendidikan Tingkat Dasar, PAUD  dan Sekolah Dasar (SD), sedangkan 

Pendidikan Tingkat Menengah, dan Pendidikan Tingkat Atas, hanya bertempat di luar 

desa sehingga setelah lulus pendidikan Tingkat Dasar sebagian besar masyarakat 

Kelumbayan melanjutkan ke luar desa dan lokasi yang dapat di jangkau dari desa..  

Jumlah sarana pendidikan berdasarkan tingkatan saat ini tercantum dalam 

tabel berikut: 
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Tabel 4 

Data Sarana Pendidikan 

No  Desa/pekon Paud  Sekolah 

Dasar 

(SD) 

Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) 

Sekolah 

Menengah 

Atas (SMA) 

1 Pekon Unggak 1 1 1  

2 Pekon 

Penyandingan  

1 1 1 1 

3 Pekon Susuk  1 1   

4 Pekon Negeri   1   

5 Pekon Napal   1   

6 Pekon Paku  1 1   

7 Pekon Umbakh  1 1   

8 Pekon Kiluan 

Negri  

1 1   

Jumlah 6 8 2 1 

Sumber: MonografiKecamatan Kelumbayantahun 2017 

 

2. Kehidupan Keagamaan 

 Agama merupakan suatu pegangan hidup yang harus dimiliki setiap umat 

manusia diatas bumi untuk mendapatkan keselamatan, baik keselamatan didunia 

maupun di akhirat kelak. Hal ini didapatkan dengan semua ajaran yang terkandung 

dalam suatu agama dan meninggalkan semua apa yang menjadi laranganya. Dalam 

usaha menampung ide-ide masyarakat desa dalam bidang keagamaan merupakan hal 

yang sangat penting, karena dengan adanya lembaga keagamaan umat manusia akan 
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menjadi umat yang penuh tanggung jawab pada orang lain. Apabila perbuatan-

perbuatannya itu menyimpang dari ajaran-ajaran agama, maka akan menimbulkan 

kekacauan dan keributan didalam masyarakat. 

 Penduduk di Kecamatan Kelumbayan hampir semua beragama Islam dan 

memegang kuat adat istiadat sesuai dengan aturan Piil Pesenggikhi. Terkecuali pada 

Desa Kiluan Negeri yang terdiri dari beberapa agama seperti Islam, Hindu, dan 

Kristen. Masyarakat di desa ini dapat menjaga kebersamaan serta keharmonisan antar 

agama dan terhindar dari adanya koflik. Menurut peneliti masyarakat Kelumbayan 

sangat memegang kuat agama dan tradisi tempo dulu serta mengikuti apa yang 

diajarkan oleh orangtua (nenek moyang), dan sangat sukar sekali terpengaruh oleh 

ajaran-ajaran baru dari luar terkecuali pekon Kiluan yang pada awalnyasudah 

ditempati oleh transmigrasi yang berasal dari Bali. 

 

Tabel 5 

Sarana Ibadah di Kecamatan Kelumbayan 

No  Masjid Pura Mushalla Alamat 

1 Al-azzam   Pekon Unggak 

2 Nurul Huda   Pekon 

Penyandingan 

3 Nurul Iman   Pekon Susuk 

4 Nurul taqwa   Pekon Negeri 

5 Nurul Hidayah  Nurul Mukmin Pekon paku 
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6 Al-Islah   Napal 

7 Baiturrahim   Umbakh 

8 Nurul Iman Khayangan 

Tunggal, 

khayangan 

Ped 

 Kiluan Negeri 

(bali jati 

agung) 

Sumber: MonografiKecamatan Kelumbayantahun 2017 

 

3. Gambaran Pokok Ekonomi dan Mata Pencaharian  

Kecamatan Kelumbayan terletak di wilayah Kabupaten Tanggamus yang 

letaknya jauh dari pusat kabupaten dan diperlukan waktu sekitar 6 jam. Untuk jalan 

raya sudah sangat memadai tidak hanya menggunaka kedaraan roda dua saja tetapi 

juga menggunakan kendaraan roda empat. Kecamatan Kelumbayan Kabupaten 

Tanggamus termasuk wilayah  Kecamatan yang swasembada. Hal ini dapat dilihat 

dari berbagai macam kegiatan maupun saranadan prasarana sosial yang cukup 

memadai baik secara ekonomi maupun budaya. 

Keadaan ekonomi penduduk Kecamatan Kelumbayan menjadi tiga tingkatan, 

yaitu golongan ekonomi bawah (40%), menengah (45%), dan golongan atas (15 %). 

Dengan kondisi yang demikian tingkatan kehidupan perekonomian masyarakat 

Kecamata Kelumbayan dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang cukup dan 

standar. Untuk mengetahui tingkat kemajuan dan kemakmuran suatu daerah dapat 

dilihat melalui keadaan sosial ekonomi masyarakatnya. Tingkat kemajuan masyarakat 
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salah satunya dapat diperhatikan dari tingkat pendidikan. Dalam uraian sebelumnya 

telah dijelaskan bahwa tingkat pendidikan itu tentu saja akan semakin meningkat 

dalam tahun mendatang karena di Kecamatan Kelumbayan terdapat fasilitas atau 

sarana perekonomian berupa koperasi serta didukung oleh banyaknya toko dan ada 

juga warung yang cukup memadai untuk penduduk Kecamatan Kelumbayan. 

Sedangkan tingkat kemakmuran masyarakat antara lain dapat diperhatikan dari 

terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan yang 

rata-rata sudah permanen dan sudah memenuhi sandang dan pangan bagi penduduk 

masyarakat Kelumbayan. 

Dalam memenuhi kebutuhan pokok tersebut, tidak mungkin dapat lepas dari 

pendapatan masyarakat. Sebagian besar masyarakat Kelumbayan mata pencaharianya 

dalam bidang pertanian, pedagang atau wiraswasta, pegawai negeri, dan lain-lain. 

Oleh karena itu, maka selaku kepala keluarga yang bertanggung jawab mencari 

nafkah, juga anggota keluarga lain membantu untuk menambah penghasilan. Wajar 

saja bila di Kecamatan Kelumbayan para anggota keluarga baik laki-laki maupun 

perempuan bekerja. 

Adapun mata pencaharian penduduknya adalah petani sebanyak 60% , 30% 

nelayan dan 10% nya pegawai dan pedagang. Sehubungan dengan dikenalnya 

Kecamatan Kelumbayan sebagai salah satu tujuan wisata maka beberapa penduduk 

menggunakan kesempatan tersebut untuk menjadi pemandu wisata namun pekerjaan 

tersebut masih sebagai pekerjaan sampingan karena kunjunganwisata sifatnya 

musiman seperti hari libur, hari minggu, dan libur nasional. 
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 Para petani Kelumbayan umumnya menanami areal pertanian dengan padi, 

disamping itu juga mayoritas bertani tanaman kakao, pisang. Selain tanaman 

perkebunan, juga ditanami oleh tanaman tahunan seperti kelapa, cemgkeh, lada, dan 

berbagai macam palawaja. Cara bertanam mereka umumnya belum intensif, karena 

masih tergantung pada kondisi alam yang ada (padi sawah tadah hujan atau padi 

darat). Lain halnya dengan tanaman perkebunan seperti kakao dan lada, mereka sudah 

memiliki keterampilan pola bertanamnya. 

Nelayan Kecamatan Kelumbayan memiliki cara yang berbeda dalam 

menangkap ikan ada yang sudah melakukan dengan modern yaitu dengan jaring 

dengan menggunakan kapal jukung dan alat tangkap tradisional seperti pancing dan 

jala rawai, dan ada bulan-bulan tertentu mendapatkan hasil laut yang banyak. 

Apabila dirinci mata pencaharian penduduk Kecamatan Kelumbayan adalah 

sebagai berikut: 

1. Jumlah yang terbanyak adalah petani, dan petani di daerah ini dikelompokan ke 

dalam tiga bagian yaitu: 

a. Petani pemilik: ialah mereka yang pekerjaaanya petani dan memiliki tanah 

garapan 

b. Petani penggarap: yaitu mereka yang pekerjaanya petani tetapi tidak 

mempunyai tanah sendiri, melainkan menggarap tanah milik orang lain dan 

hasilnya dibagi menurut perjanjian, biasanya lahan ditanami padi dan 

singkong yang memanenya lebih singkat dan sewaktu-waktu lahan bias 

diambil alih oleh pemilik. 
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c. Petani buruh: mereka yang pekerjaanya petani, tetapi hanya sebagai buruh 

saja, tidak memiliki tanah garapan sendiri, dan  tidak mendapat bayaran 

bagian upah, seperti buruh harian atau borongan. 

2. Buruh, yaitu yang bekerjaditempat-tempat yang menampungmerekauntukbekerja, 

seperti di pabrikdan di PT. 

3. Nelayan, umumnya nelayan sudah memiliki kapal bagan yang cukup memadai 

untuk mendapatkan hasil tangkapan. Selain itu juga masih ada nelayan-nelayan 

tradisional yang masih menggunakan kapal jukung untuk mendapatkan 

tangkapannya. 

4. Pegawai negeri, pegawai negeri yang ada di Kecamatan ini kebanyakan dari 

mereka yang bertugas sebagai tenaga pendidik. 

 

Tabel 6 

Jenis mata pencaharian penduduk Kecamatan Kelumbayan 

No  Mata Pencaharian Jumlah 

1 Pegawai Negeri Sipil 5% 

2 Guru Honorer 10% 

3 Petani 60% 

4 Nelayan 3% 

5 Buruh Tani          10% 

6 Wiraswasta 5% 
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7 Pengelola Wisata 2% 

Sumber: MonografiKecamatan Kelumbayantahun 2017 

 

B. Masuknya Islam ke Kelumbayan 

Berdasarkan sejarah, dulu Sultan Maulanan Hasanuddin pada tahun 1552 

Masehi mengutus rombongan ke Lampung untuk menyebarkan agama Islam yang 

dipimpin oleh Tubagus Abdul Muthalib. Rombongan kemudian berlabuh di Pesisir 

Lampung, tepatnya di lokasi yang kini menjadi Pekon Negeri Kelumbayan, 

Kecamatan Kelumbayan. 

Memang di Lampung pada saat itu terdapatteluk yang lautnyatenang, 

sehingga aman untuk berlabuh. Ketika rombongan Tubagus Abdul Muthalib berlabuh 

di Lampung tepatnya di daerah Kecamatan Kelumbayan, belum memiliki penguasa 

wilayah. Tubagus Abdul Mutolib pun bertemu penduduk lokal dan ketika itu mereka 

sangat ketakutan karena selalu menjadi korban para perompak. Kemudian penduduk 

lokal tersebut mengatakan bahwa jika Thubagus Abdul Muthalib dapat mengalahkan 

perompak maka semua penduduk akan menjadikannya seorang Pemimpin. 

Tubagus Abdul Muthalib ketika melawan perompak, lengannya terkena 

senjata api tetapi tidak terluka ataupun merasa kesakitan dan berhasil mengalahkan 
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prompak. Sejak saat itu para perompak merasa ketakutan dan tidak lagi mengganggu 

penduduk disana dan Ia pun menetap di Kelumbayan. 
4
 

C. Asal-usul dan Isi Naskah  

Naskah ini di tulis pada tahun 1285 Hijriah atau pada tahun 1864 Masehi oleh 

Hi. M. Arsyad bertempat di Kecamatan Kelumbayan Pekon Negeri, yang merupakan 

keturunan ke-8 dari keturunan pertama Thobagus Abdul Mutholib sebagai tokoh 

utama yang memimpin Kelumbayan. Umur Naskah diperkirakan 153 tahun lamanya 

yang di tulis dalam aksara Lampung. Naskah pengobatan ini hanya diberikan kepada 

anak keturunannya saja yang sekarang disimpan oleh Fuadi Amri yang berada di 

Desa atau Pekon Negeri Kelumbayan sebagai tempat asal daripada dituliskannya 

Naskah. 

Naskah Pengobatan berjumlah 5 lembar dan keseluruhan teks ditulis dalam 

aksara Lampung. Menurut Fuadi Amri sebagai pemilik Naskah, mengatakan bahwa 

Naskah ini  adalah semacam buku sekolah karena dari isi dalam Naskah berbeda-beda 

pembahasannya yang salah satu nya mengenai Pengobatan Tradisional. Menurutnya 

bahan kertas yang digunakan bukan produk Lokal melainkan produk Luar Negeri. 

Berdasarkan sejarah, pada masa Kesultanan Banten salah satu upaya untuk 

menyebarkan agama Islam ialah melalui perdagangan dengan menjual hasil bumi 

melalui jalur lauthingga sampai ke Singapura dengan jarak waktu tempuh sampai tiga 

                                                             
4
Uri.Co.Id, https://lampung.uri.co.id/read/8618/2017/03/video-kolam-kebayan-asal-usul-

nama-kelumbayan, di akses pada tanggal 28 Desember 2017, pada pukul 20.00 

https://lampung.uri.co.id/read/8618/2017/03/video-kolam-kebayan-asal-usul-nama-kelumbayan
https://lampung.uri.co.id/read/8618/2017/03/video-kolam-kebayan-asal-usul-nama-kelumbayan
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bulan bahkan enam bulan.Kemungkinan bahan-bahan kertas di dapatkan melalui 

proses perdagangan tersebut. Mengenai ciri-ciri kertas Naskah sedikit tebal, dengan 

warna kecoklatan, ukuran buku Naskah lebar 19 cm dan panjangnya 25 cm,  seperti 

buku sekolah pada umumnya dan kondisi kertas sekarang masih bagus dan tidak 

lapuk hanya saja di bagian sampul naskah terdapat sedikit sobekan. Setiap kertas 

berisi tulisan aksara Lampung sebanyak 10 baris sampai dengan 17 baris dan 

sebagian juga berisi gambar-gambar. Penulisan aksara/had Lampung menggunakan 

tinta warna hitam. 

Naskah di tulis dalam aksara Lampung sedikit berbeda dengan aksara yang 

digunakan pada masasekarang. Bahkan menurut Fuadi Amri aksara Lampung yang 

dulu dipelajari berjumlah 19, yang tidak ada anak huruf “Gha”,  karena sudah ada 

anak huruf “Ra” yang  pada awalnya dibaca “Kha”. Anak huruf “Kha” merupakan 

ciri khas Suku Lampung. Kemudian dengan perkembangan zaman anak huruf “Kha” 

berubah menjadi “Ra” dan sekarang di tambah dengan anak huruf “Gha”. Aksara 

Lampung telah mengalami perubahan atau perkembangan. Sebelumnya Had 

Lampung kuno jauh lebih kompleks, sehingga dilakukan penyempurnaan sampai 

yang di kenal sekarang. Huruf atau Had Lampung yang di ajarkan di sekolah 

sekarang adalah hasil dari penyempurnaan tersebut. 

Isi daripada Naskah adalah mengenai cara-cara pengobatan Tradisional yaitu 

menggunakan ramuan atau bahan-bahan dari alam yang diracik secara manual. 

Dalam naskah yangdikenal dengan istilah Sanggugut (penyakit), dan dalam proses 
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melahirkan dikenal dengan istilah Salusuh, Salusuh Tabu, bukha nafsu penghias dan 

Penyayak Posokh. 

Sanggugut dalam Bahasa Lampung adalah suatu penyakit yang di alami oleh 

wanita ketika sedang mengalami datang bulan dan dapat menyebabkan 

ketidaksuburan dalam rahim serta dapat menyebabkan sulit untuk mendapatkan 

keturunan.
5
 Isi Naskah dalam akan diuraikan berikut: 

 

1. Satiyakh Sanggugut (berobat datang bulan) 

 

 

                                                             
5
Fuadi Amri, Pemilik Naskah Lampung Kitab Pengobatan, wawancara, Pekon Negeri, pada 

tanggal 18 April 2017 
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“bawak haneban ti akuk sekheman bulu kening, bawak tanggakhah kijang, 

bawak kistang, ti pajakkon, nginum ya mejong di peta sangkelak. Bukhane 

bakak bebadakh, bakak galinggang upul, bulungne guwai bedakne. Bukha 

pewuwasne bakak kayu sepat ninggom wai.” 

 

Dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia: 

Kulit pohon Haneban di ambil seukuran bulu kening, kulit Rusa, kulit Pohon 

Kistang, di rebus dan diminum di Tungku Masak. Ramuan akar pohon 

Bebadakh, Akar Galinggang Upul, daun nya sebagai bubuk. Ramuan 

mempercepat penyubur akar kayu sepat ninggom air. 

Penjelasan: 

 Satiyakh Sanggugut adalah semacam penyakit yang apabila datang bulan 

merasakan sakit yang tak terhingga dan dalam  ilmu kedokteran biasa disebut dengan 

Kista Miom. Dengan demikian ramuan tradisional yang ditulis dalam Naskah adalah 

menggunakan Kulit Pohon Haneban, Kulit Rusa dan Kulit Pohon Kistang. Ketiganya 

direbus bersamaan dan harus diminum di tempat masak yaitu “tungku masak”. 

Sebagai ramuan keringnya menggunakan Akar Pohon Bebadakh dan Akar 

Galinggang Upul, kemudian tidak hanya akarnya saja, tetapi daun dari akar kedua 

pohon ini juga dijadikan sebagai obat bubuknya. Serta ramuan untuk mempercepat 

kesuburan rahim wanita menggunakan akar Kayu Sepat Ninggom Air. 
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2. Salusuh 

 

Dalam bahasa Lampung : 

“takhikahne, ngadu’a ya di ubun-ubunne di sebuko, ke lawan ti du’ako 

di uwai hanndak, di inum sangedegok, khadu tigedapko medoh. 

sikhakam mulamu jadi, bebot besi kancing besi, buka lawang ku 

tanya, buka segala pintu Nabi Minah, anak ni Rasulullah di bumi sangun jadi 

jangan dihali-hali Nabi Minah anak ni Rasulullah, berkat “Lailahaillah 

muhammadarrashulullah.” 
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Terjemahan dalam Bahasa Indonesia: 

 “caranya, berdo’a pada ubun-ubunnya dan di tiupkan, dan di do’akan 

pada air putih kemudian di minum satu teguk, setelahnya di usapkan dari atas 

ke bawah. 

Do’anya, sikhakam mengapa engkau jadi, berat besi kancing besi, 

buka pintu saya tanya, buka semua pintu Nabi Minah, anak nya Rasulullah di 

bumi memang jadi jangan di halangi-halangi Nabi Minah anak ni Rasalullah, 

berkat Lailahaillah muhammadarrashulullah.” 

Penjelasan: 

 Salusuh adalah proses yang dilakukan pada saat melahirkan, metode yang 

dilakukan yaitu dengan membaca do’a pada ubun-ubun pasien dan kemudian 

ditiupkan. Selanjutnya Keluarga pasien  mempersiapkan satu gelas air untuk di 

do’akan. Setelah dido’akan kemudian pasien meminum air satu teguk saja yang 

tujuannya adalah untuk melancarkan proses melahirkan. Sisa dari air tadi akan 

diusapkan keseluruh tubuh dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki dan selama 

pengusapan tidak boleh dilakukan berulang-ulang ke tubuh yang lain. Karena jika 

yang demikian terjadi, dipercayai oleh masayarakat akan terhambat dalam proses 

melahirkan. 

 Pembacaan do’a yang dimaksud diatas adalah untuk memohon agar proses 

melahirkan diberikan kelancaran dan kemudahan agar tidak adanya halangan apapun, 

dengan membacakan kalimat tauhid Laailaahaillaallaah muhammadarrasuululloh 
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yang artinya meyakini bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad 

adalah utusan Allah. 

 

3. Salusuh Tabu  

 

Dalam Bahasa Lampung: 

“Hunglinggi api kekhjamu, mudik sakapa jadi tabuni jak meni, asal 

mulamu jadi tambuni, tukhun suntingni daa ji. Berkat Laailaaahaillaah 

muhammadarrashulullah.” 

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia: 

 “Hunglinggi apa kerjaanmu, pulang ke asalmu dari mani, asal mula engkau 

menjadi ari-ari, turun ari-arinya pulan ini. Berkat Laailaaahaillaah 

muhammadarrashulullah.” 
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Penjelasan:  

 Salusuh Tabu merupakan proses merupakan kelanjutan dari tahapan salusuh 

diatas yaitu apabila setelah melahirkan juga akan diikuti oleh keluiarnya ari-ari. Do’a 

di atas dibcakan apabila ari-ari pada pasien tidak keluar bersamaan dengan bayinya. 

Metodenya ialah dengan menyebutkan nama pasien yang melahirkan kemudian 

membaca kalimat Laailaaahaillaah muhammadarrashulullah. 

 

4. Penyayak Posokh 

 

Dalam Bahasa Lampung :  

 “sungguh nyawa kita bercerai, nyawa pekhda nyawa, Bismillah.” 

Siji bakak sangkelak khasa khasulullah niku anak. Kun nama ibumu 

idayatullah”. 

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia: 

 “sunggguh nyawa kita berpisah, nyawa dengan  nyawa, bismillah. 
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Ini akar di tungku masak rasa Rasulullah kamu anak, kun nama ibu mu 

hidayatullah” 

Penjelasan: 

` penyayak posokh  adalah proses pemotongan pusar yang menyambungkan 

antara bayi dan ibu. Dengan demikian maksud dari do’a diatas adalah disebutkan 

bahwa “sunggguh nyawa kita berpisah, nyawa dengan  nyawa” yang artinya 

memisahkan antara pusar sang ibu dan cabang bayi dengan dibacakan lafadz 

basmalah. Setelahnya kaki di tempatkan ditungku masak dengan menyebut nama 

Rasulullah tujuannya agar  sang Ibu cepat sehat. 

 

5. Nafsu Penghias 
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Dalam Bahasa Lampung: 

“katinuh dilambung tatubun, tikilu jama ngasan, ngekhik dibacakon qul-hu 

min pitu kali, ti cabukkon bakakni. 

Capa di lambung tatubun, ngakuk ya gegoh cakhane khani jum’at” 

 

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia: 

“katinuh di atas gundukan tanah, di minta dengan kapur sirih, dan di bacakan 

Qulhu sebanyak tujuh kali, dan di cabut akarnya. 

Capa di atas gundukan tanah, di ambil sesuai denga caranya pada hari 

jum’at”. 

Penjelasan:  

Bukha untuk Nafsu Penghias, yaitu ramuan untuk menambah kekuatan ketika 

setelah melahirkan agar supaya bisa cepat beraktifitas dan kuat. Ramuan yang 

digunakan adalah akar katinuh, akar kapur sirih, dan daun capa. Ketika pada saat 

proses pengambilan bahan-bahan tersebut dengan mencabut akar-akarnya, diharuskan 

membaca surat Al-ikhlas sebanyak tujuh kali dan juga diambil pada hari Jum’at.
6
 

D. Persepsi Masyarakat terhadap Naskah 

 Masyarakat Kelumbayan sebagian besar tidak tahu menahu mengenai adanya 

Naskah Pengobatan ini, karena Naskah merupakan warisan turunan yang hanya 

                                                             
6
Fuadi Amri, Pemilik Naskah Lampung Kitab Pengobatan, wawancara, Pekon Negeri, pada 

tanggal 18 April 2017 
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anak keturunannya saja yang menyimpannya. Menurut Fuadi Amri, setiap rumah 

pasti memiliki naskah-naskah akan tetapi kebanyakan masyarakat tidak mengerti 

atau faham isi ataupun pesan-pesan yang terkandung dalam naskah sehingga 

masyarakat tidak terlalu memperhatikan hal itu. 

 Masyarakat Kelumbayan Kholijah, Siti Zumroh, Munah, dan lainnya tidak 

mengetahui keberadaan Naskah Pengobatan ini karena hanya diketahui oleh sanak 

keluarga  saja.  Masyarakat percaya terhadap praktek pengobatan ini sejak tempo 

dulu dan diyakini secara turun menurun bahwa dengan berobat kepada Hi. M. 

Arsyad sebagian besar dapat diatasi. Pada masa itu juga didorong oleh belum 

adanya tenaga medis, untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang dirasakan oleh 

masyarakat, dan hanya ada pengobatan tradisional sebagai solusi utama untuk 

mengatasi hal tersebut. Pengobatan ini tidak serta merta menggunakan ramuan-

ramuan saja tetapi disertai dengan do’a-do’a tertentu. Oleh sebab itu sampai dengan 

sekarang masyarakat masih percaya dengan pengobatan tradisional yang dilakukan.
7
 

Menurut Tema, yang juga pernah berobat kepada Fuadi Amri memang 

mempunyai keyakinan tersendiri terhadap pengobatan yang dilakukan, melihat dari 

pengalaman-pengalaman yang sebelumnya. Juga karena do’a-do’a yang 

dimunajatkan kepada Allah swt dapat memberikan harapan dan ketenagan dalam 

prosesi pengobatan.
8
 

                                                             
7
Masyarakat, Diskusi, Pekon Unggak 15 Mei 2017. 

8
Tema, Masyarakat,wawancara, Pekon Negeri 17 mei 2017. 
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Terdapat perbedaan untuk pengaplikasian pengobatan yang ada pada Naskah 

terhadap pengobatan yang dilakukan oleh Fuadi Amri sebagai pemilik Naskah yang 

sekarang. Pada tahun 2005, Fuadi Amri mulai memperaktikkan pengobatan 

tradisional ini, meskipun berkaitan dengan proses kelahiran serta penyakit 

Sanggugutyang biasanya dialami oleh wanita. Pada umumnya seorang pengobat turun 

tangan langsung dalam hal proses pengobatan untuk melakukan prosesi-prosesi 

pengobatan dengan menggunakan bahan-bahan yang diambil dari alam seperti 

tumbuh-tumbuhan ataupun hewan yang diambil pada hari-hari tertentu. Akan tetapi 

Fuadi Amri tidak demikian, ia melakukan pengobatan tersebut dengan 

menggabungkan isi dari pada Naskah dan ayat-ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan 

prosesi kelahiran. Ramuan-ramuan yang digunakan tidak diambil dari alam berupa 

tumbuh-tumbuhan ataupun hewani tetapi cukup menggunakan minyak sayur dan air. 

Kemudian bahan-bahan tersebut dido’akan dan diminum oleh Pasien.  

Fuadi Amri melakukan metode pengobatan ini dengan beberapa metode. 

Pertama, Ia menyuruh keluarga pasien untuk membawa bahan-bahan yang diperlukan 

dan kemudian di do’akan dirumah dan sanak keluarga dari pasien yang melanjutkan 

proses selanjutya. Kedua, Ia yang datang langsung kerumah pasien. Pada masa ini 

pengobatan yang dilakukan telah bekerjasama dengan tenaga medis untuk melakukan 

proses melahirkan. Sebagian besar masyarakat Kelumbayan memang masih 
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mempercayai pengobatan-pengobatan tradisonal meskipun sudah adanya bantuan 

medis.
9
 

Dengan perkembangan zaman, sebagian masyarakat Kelumbayan saat ini 

sudah banyak menggunakan tenaga medis baik dalam hal mpersalinan ataupun 

berobat penyakit lainnya. Tetapi ada juga yang masih menggunakan pengobatan 

Tradisional. Dengan demikian tenaga medis dan pengobatan tradisional dapat bekerja 

sama dalam proses pengobatan. 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

                                                             
9
Fuadi Amri, Pemilik Naskah Lampung Kitab Pengobatan, wawancara, Pekon Negeri, pada 

tanggal 18 April 2017. 
 



BAB IV 

AKULTURASI ISLAM DAN BUDAYA LOKAL PADA NASKAH KITAB 

PENGOBATAN KOLEKSI FUADI AMRI KELUMBAYAN 

 

A. Proses Akulturasi Islam dan Budaya Lokal dalam Naskah Kitab 

Pengobatan 

Akulturasi adalah percampuran antara dua kebudayaan yang terjadi dalam 

suatu masyarakat tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan lama, baik secara 

langsung maupun tidak langsung, yang mudah diterima dan yang sukar diterima serta 

yang disadari maupun yang tidak disadari. Menurut Koentjaraningrat, bahwa untuk 

mengkaji proses akulturasi dapat menggunakan pendekatan lima prinsip yang telah 

disebutkan pada teori Bab II. Diantara lima prinsip tersebut terdapat tiga prinsip yang 

peneliti temukan di lapangan yaitu Principle of Integration (prinsip integrasi),  

principle of function (prinsip fungsi) dan principle of utility). 

Prinsip pertama, Principle of Integration atau prinsip integrasi adalah suatu 

proses dimana unsur-unsur yang saling berbeda dari kebudayaan mencapai 

keselarasan dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat Kelumbayan yang mayoritas 

berbudaya Lampung untuk menjalin komunikasi terhadap penduduk Lokal 

mengunakan bahasa Lampung dan menggunakan tulisan Teks aksara Lampung. 

Tempo dulu sebelum masuknya agama Islam ke Kelumbayan yang dibawa oleh 

Tubagus Abdul Muthalib, penduduk pertama yang menempatai daerah tersebut 
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adalah suku Tumi dan masih menganut faham Hinduisme. Pada saat itu di daerah 

Kelumbayan belum memiliki seorang pemimpin dan masayarakat selalu diganggu 

oleh para perompak. Dengan datangnya Abdul Muthalib ke Lampung dan berhasil 

mengalahkan para perompak sehingga menjadikan masyarakat menjadi aman dan 

tentram. Kemudian penduduk lokal menjadikannya seorang pemimpin wilayah 

karena sudah menjadi janji mereka yang apabila perompak dapat dikalahkan akan 

dijadikannya seorang pemimpin. 

Tubagus Abdul Muthalib yang merupakan utusan dari Banten untuk 

menyebarkan agama Islam sudah tenteu membawa Ilmu agama yang dapat 

memberikan petunjuk kepada kebenaran, baik masalah ketauhidan, akhlaq, dan 

hukum syariat lainnya. Masyrakat yang pada saat itu patuh kepada pemimpin 

memudahkan Thubagus untuk mendakwahkan agama Islam. Metode yang dilakukan 

adalah dengan memasukkan budaya Islam ke budaya Lampung yang dianut oleh 

penduduk lokal agar terhindar dari konflik yang bergejolak antarabudaya tersebut. 

Prinsip yang kedua, Principle of Function atau prinsip fungsi sama halnya 

dengan principle of utility yaitu unsur-unsur yang tidak akan mudah hilang, apabila 

unsur-unsur itu mempunyai fungsi atau guna yng penting dalam masyrakat. Dengan 

masuknya agama Islam di Kelumbayan menjadikan aktivitas sehari-hari masyasrakat 

harus berdasarkan pedoman Al-qur‟an dan as-sunnah sebagai sumber utama, 
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sehingga budaya-budaya yang Islami dapat memunculkan sikap atau prilaku yang 

berakhlaqul karimah antar sesama manusia. 

Dalam kehidupan sosial masyarakat suku Lampung menganut falsafah hidup 

atau pandangan masyarakat yang tercermin dalam bahasa daerah Lampung yang 

disebut Piil Pesenggikhi. Terdapat empat unsur dalam Piil Pesenggikhi yaitu Sakai 

Sambayan, Nemui Nyimah, Nengah Nyappur dan Bejuluk Beadek yang 

mengaggambarkan bahwa nilai suku budaya Lampung sangat mendukung dan 

mengembangkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan baik dalam kehidupan 

pribadi maupun dilingkungan sosial kemasyarakatan. 

Mengacu kepada proses akulturasi diatas dan kesinambunggannya dengan Piil 

Pesenggikhi yaitu tentang sakai sambayan yang artinya tolong menolong diantara 

sesama saling silih berganti, bahu membahu, dan memberikan sesuatu kepada pihak 

lain baik materil, moril, pikiran dan sebagainya. Dengan demikian sikap sakai 

sambaian ini dapat menghasilkan sebuah Teks atau Naskah yang isi atau pesannya 

bermanfaat untuk masyarakat luas yaitu mengenai teknik atau cara pengobatan 

tradisonal. Allah SWT juga berfirman dalam surat Al-maidah ayat 2: 

ْهَس اْنَحسَ  ِ َوََل انشَّ ٍَ آَيُُىا ََل تُِحهُّىا َشَعبئَِس َّللاَّ ٌَ َوََل اْنقَََلئَِد يَب أَيُّهَب انَِّري اَو َوََل انْهَْد

ٍْ َزثِِّهْى َوِزْضَىاَاب ۚ َوإَِذا َحهَهْتُْى فَبْصطَبُدوا ۚ َوََل  ٌَ فَْضَلا ِي ٍَ انْجَْيَت اْنَحَساَو يَْجتَُغى ي َوََل آيِّ
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ٌْ تَْعتَُدوا ۘ ْضِجِد اْنَحَساِو أَ ًَ ٍِ انْ وُكْى َع ٌْ َصدُّ ٌُ قَْىٍو أَ َوتََعبَوَُىا َعهًَ انْجِسِّ  يَْجِسَيَُُّكْى َشَُآ

َ َشِديُد اْنِعقَبةِ  ٌَّ َّللاَّ َ ۖ إِ ٌِ ۚ َواتَّقُىا َّللاَّ ْثِى َوانُْعْدَوا  َوانتَّْقَىٰي ۖ َوََل تََعبَوَُىا َعهًَ اْْلِ

Artinya:  

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar 

Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan 

(mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan 

jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang 

mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah 

menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali 

kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi 

kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). 

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. 

(Q.S. Al-Maidah ayat 2). 

B. Nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Naskah Kitab Pengobatan 

Agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai 

penyempurna agama sebelum-sebelumnya dan sebagai umat muslim kita 

berkewajiban untuk mendakwahkannya.  Agama Islam juga telah mendorong para 

pemeluknya untuk menciptakan kebudayaan dengan berbagai seginya. Diantaranya 

agama Islam menghormati akal manusia pada tempat yang terhormat dan menyuruh 

manusia mempergunakan akalnya untuk memeriksa dan memikirkan keadaan alam 

dan Agama Islam juga mendorong dan menggalakkan para pemeluknya agar selalu 

menggali hal-hal yang baru atau mengadakan barang yang belum ada, merintis jalan 
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yang belum ditempuh serta membuat inisiatif dalam hal keduniaan yang memberi 

manfaat kepada masyarakat. 

Adanya Naskah pengobatan ini merupakan hasil kebudayaan manusia 

berbasis Keislaman, hasil dari pada pemikiran akal manusia dengan memanfaatkan 

sumber dari alam. Dalam islam akal mempunyai batasan untuk memecahkan dari 

setiap permasalahan sehingga dibutuhkannya solusi yang mendasar yaitu Al-Qur‟an 

sebagai pedoman hidup. Dengan mempelajari isi kandungan yang terdapat dalam Al-

qur‟an sehingga dapat diketahui bahwasanya Al-qur‟an adalah sumber ilmu 

pengetahuan tergantung bagaimana kita menafsirkannya. 

Menurut Muhammad Arifin terdapat tiga dimensi yang mengandung nilai-

nilai ideal Islam yaitu: 

1. Dimensi yang mengandung nilai yang meningkatkan kesejahteraan 

kehidupan manusia di dunia. 

2. Dimensi yang mengandung nilai yang mendorong manusia untuk meraih 

kehidupan di akhirat yang membahagiakan. 

3. Dimensi yang mengandung nilai yang dapat memadukan hidup di duniawi 

dan di ukhrawi. 

Berdasarkan penjelasan diatas nilai-nilai Islam yang terkandung pada Naskah 

Kitab pengobatan Koleksi Fuadi Amri juga memiliki kesamaan dimensi yang sama 

yaitu untuk urusan dunia dan akhirat serta untuk  mensejahterakan umat manusia 

yang biasa disebut hablimminallah dan hablumminannas. Diantaranya dalam Naskah 
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terdapat nilai aqidah yang dapat membawa seorang individu kejalan yang benar 

sesuai dengan firman Allah dan Sunnah Nabi dimana setiap melaksanakan kegiatan 

apapun agar senantiasa mengingat Allah dengan melantunkan do‟a-do‟a.  Yang 

kedua, nilai akhlak dimana setiap prosesi pengobatan yang dilaksanakan ikhlas untuk 

membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dan hanya untuk mengharap ridho 

Allah.  

Untuk nilai-nilai Islam yang berdasarkan sumbernya menurut Muhamat  

Arifin  adalah nilai ilahi dan nilai insani. Yang dimaksud nilai Ilahi adalah nilai yang 

bersumber dari Al-qur‟an dan hadis, sedangkan nilai insani adalah nilai yang tumbuh 

dan berkembang atas kesepakatan manusia.  

Dengan teori diatas sesuai dengan apa yang ada pada Naskah kitab 

pengobatan di mana di dalamnya berisikan do‟a-do‟a yang bersumber dari Al-qur‟an 

yaitu bacaan surat Al-ikhlas, basmalah, dan Lailahaillaah muhammadarrasulullah. 

Dengan demikian itu merupakan sunnah Nabi yang dianjurkan kepada ummat-Nya 

untuk senantiasa mengingat Allah dalam segala aspek kehidupan. Untuk penjelasan 

lebih rinci sebagai berikut: 

1. Nilai aqidah  

Pengertian aqidah ialah secara etimologi berasal dari bahasa arab ‘aqidah 

berasal dari kata ‘aqada-ya’qidu-‘aqidun berarti simpul, ikatan, perjanjian, dan 

kokoh. Setelah terbentuk menjadi aqidah berarti keyakinan. 
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Dengan demikian dapat dipahami bahwa „aqidah adalah ilmu yang mengkaji 

persoalan-persoalan dan eksistensi Allah berikut seluruh unsur yang tercakup 

didalamnya, suatu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa beserta ajaran-Nya. 

Sedangkan aqidah islam adalah suatu sistem kepercayaan islam yang mencakup 

didalmnya keyakinan kepada Allah Swt dengan jalan memahami nama-nama dan 

sifat-sifatnya, malaikat, nabi-nabi, kitab-kitab suci, dan kehidupan akhirat.
1
 Dalam 

hal ini terdapat firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 177: 

 

ِ َواْنيَْىِو 
ٍَ ثِبّلّلٰ ٍْ ٰاَي ٍَّ انْجِسَّ َي ْغِسِة َوٰنِك ًَ ْشِسِق َوانْ ًَ ٌْ تَُىنُّىْ ا ُوُجْىهَُكْى قِجََم انْ نَْيَش انْجِسَّ أَ

 ٍَ ٰضكِ يْ ًَ ً َوانْ ًٰ بَل َعٰهً ُحجِّهّٖ َذِوي اْنقُْسٰثً َواْنيَٰت ًَ ٍَۚ َوٰاتًَ اْن ٰهئَِكِخ َواْنِكٰتِت َوانَُّجِيّّٖ ًَ ِخِس َواْن اَْلٰ

ٌَ ثَِعْهِدِهْى إَِذا  ْىفُْى ًُ ٰكىحَۚ َواْن ٰهىحَ َوٰاتًَ انزَّ قَبِةۚ َوأَقَبَو انصَّ ٍَ َوفًِ انسِّ بئِهِْي جِْيِمِۙ وَ انضَّ ٍَ انضَّ َواْث

ٍَ َصَدقُْىاِۗ َوأُوٰنئَِك هُ ُى  ٍَ اْنجَؤِْسِۗ أُوٰنئَِك انَِّرْي اِء َوِحْي سَّ ٍَ فًِ انْجَؤَْصبِء َوانضَّ جِِسْي َعبهَُدْوۚا َوانّصٰ

٧١١  ٌَ تَّقُْى ًُ  اْن

Yang artinya: 

 “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, 

tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, 

malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya 

kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan 

(musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang 

melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apa bila 

berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa 

                                                             
1
Yunahar Ilyas, Kuliah Aqidah Islam, Cet. XIV, (Yogyakarta, LPPI (Lembaga Pengkajian dan 

Pengalaman Islam), 2011), hlm. 1. 
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peperangan. Merekaitulah orang-orang yang benar, danmerekaitulah orang-orang 

yang bertakwa.” 

 

 Nilai-nilai aqidah yang terdapat dalam naskah yaitu akan diuraikan sebagai 

berikut:  

a. Kalimat bacaan laailahaillaahmuhammdarrasulullah 

 

 

Nilai aqidah yang terkandung ialah adanya kalimat tauhid dengan 

bacaanlailahaillahmuhammdarrasulullah yang artinya “tiada tuhan selain Allah, dan 

Muhammad itu adalah  utusan Allah”. Kalimat ini bermakna sebagai bentuk 

keyakinan dan berserah diri terhadap kekuasan Allah SWTbahwasanya tidak ada 

kekuatan di dunia ini selain daripada-Nya  dan hanya kepada-Nya lah kita bersrah diri 

dan meminta pertolongan. Karena manusia hanya bisa berdo‟a dan berusaha dalam 

menjalani  kehidupan sebagai khalifah dimuka bumi ini. Dengan demikian dalam 

proses pengobatan yang dilakukan tidak hanya mengandalkan kekuatan lahiriah saja 
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tetapi juga harus diikuti dengan keyakinan terhadap kekuatan sang pencipta agar 

supaya dapat meridhoi apa yang telah diusahakan. 

b. Bacaan Basmalah 

 

Bacaan basmalah merupakan ummul kitab dalam surah al-fatihah dan surat-

surat yang lainnya kecuali surat at-taubah. Dalam menjalani aktivitas sehari-hari umat 

islam dianjurkan untuk mengingat Allah dengan berdzikir dan salah satunya 

membaca basmalah. Bacaan basmalah merupakan sebagai kunci utama untuk 

memohon pertolongan kepada Allah SWT untuk mendapatkan barakahnya, dan juga 

merupakan ajaran Allah kepada Rasul dan Nabinya. Hal ini bisa dilihat dari berbagai 

peristiwa yang tercantum didalam Al-qur‟an seperti dalam surah Hud ayat 41: 

ِحيىٌ  ٌه َربِّى نََغفٌُٕر ره ُيْزَسٰىَٓا ۚ إِ َٔ َٓا  ِ َيْجزٰى َٓا بِْسِى ٱَّلله قَاَل ٱْرَكبُٕا فِي َٔ  ۞ 

Yang artinya : “ 

Dan Nuh berkata: "Naiklah kamu  sekalian kedalamnya dengan menyebut 

nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya". Sesungguhnya Tuhanku 

benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Hud 11:41)” 
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Dalam surah An-Naml ayat 30,Allah SWT juga berfirman: 

يىِ  ِح ٍِ انزه ًَٰ ْح ِ انزه ِى َّللاه ْس ُّ بِ ه َ ِ إ َٔ  ٌَ ا ًَ يْ َ ه ٍْ سُ ُّ ِي ه َ ِ  إ

Yang artinya:“Sesungguhnya surat itu, dari SuIaiman dan sesungguhnya (isi)nya: 

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.” 

Allah juga memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali 

menerima wahyu di Gua Hiro yaitu dalam sura al‟alaq ayat 1 yang berbunyi: 

َقَ  ه ي َخ ذِ ه َك ان بِّ ِى َر اْس أْ بِ َز  اقْ

Yang artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan,” 

 Dengan demikian Hi. M. Arsyad menulis Naskah berdasarkan pedoman Al-

qur‟an yang merupakan sumber utama umat muslim. Sehingga setiap kegiatan atau 

aktivitas yang akan dilakukan harus diawali dengan mengucapkan lafadz basmalah 

sehingga Allah ridho terhadap apa yang kita kerjakan. 

c. Membaca surat al-ikhlas 
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ا أََحٌد   ًٕ ُۥ ُكفُ نَْى يَُكٍ نّه َٔ نَْى يُٕنَْد ﴿٣﴾  َٔ ُد ﴿٢﴾ نَْى يَهِْد  ًَ ُ ٱنصه ُ أََحٌد ﴿١﴾ ٱَّلله َٕ ٱَّلله   قُْم ُْ

Yang artinya:  

“1. Katakanlah: Dia-lah Allah, Yang MahaEsa, 2). Allah adalahTuhan yang 

bergantung kepada-Nya segala sesuatu ,3). Dia tiada beranak dan tidak pula 

diperanakkan, 4). Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.” 

Apabila mengacu kepada terjemahan surat al-ikhlas diatas bahwasanya Allah 

adalah sang Pencipta yang tiada tandingnya, kita sebagai manusia tidak sepatutnya 

untuk menyombongkan diri apalagi tidak percaya akan adanya kekuasaan Allah Swt. 

Ini sebagai bukti bahwa kita harus yakin dan meminta pertolongan hanya kepada 

Allah, sebagaimana juga yang tertulis dalam Naskah. Setiap dalam melakukan 

tahapan-tahapan proses pengobatanbaik dukun ataupun pasien membacakan do‟a-

do‟a yang agar supaya Allah melancarkan dan memudahkan prosesi pengobatan. 

2. Nilai Akhlaq 

Dalam pengertian sehari-hari akhlak umumnya disamakan artinya dengan 

budi pekerti, kesusilaan, sopan santun. Sedangkan nilai-nilai akhlaq merupakan 

sesuatu perbuatan yang lebih dari suatu ide, norma, atau karya manusia yang dapat 

direalisasikan dan dikembangkan yang dilakukan dengan mudah, disengaja, 

mendarah daging, dan dilakukan secara spontan. 

Sebelum membahas nila-nilai akhlaq, ada beberapa faktor yang penting di 

dalam akhlak yang perlu diketahui terlebih dahulu karena hal ini menjadi acuan 

dalam pembahasan nilai-nilai akhlaq. Sebab faktor tersebut dapat mempengaruhi 
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akhlak seseorang. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi akhlak tersebut antara 

lain: 

1. Tingkah Laku Manusia 

Manusia tidak diwarisi oleh kedua orang tuanya, oleh karena itu bertentangan 

dengan hukum keadilan Tuhan. Sebaliknya Allah membekali manusia dibumi dengan 

akal pikiran, dan iman kepada-Nya. Keimanan itu dalam perjalanan manusia dapat 

berkurang disebabkan oleh pengaruh lingkungan hidup yang dialaminya. 

 fitrah manusia selalu untuk berbuat baik. Seseorang itu dinilai berdosa karena 

pelanggran-pelanggaran yang dilakuykannya, seperti pelanggaran terhadap akhlaqul 

karimah, melanggar fitrah sebagai manusia, dan juga melanggar aturan agama-agama 

serta adat isitiadat. 

2. Faktor bawaan 

Faktor bawaan atau keturunan itu dapat mempengaruhi pertumbuhan keadaan 

fisik. Selain itu keadaan ini juga dapat mempengaruhi pertumbuhan akhlak dan 

kebiasaan sosial. Manusia memiliki sifat keingin tahuan yang sangat tinggi karena 

mereka datang ke dunia ini dengan serba tidak tahu. Maka apabila seorang manusia 

mengetahui suatu hal dan ingin mengetahui sesuatu yang belum ia ketahui, bila 

diajarkan kepadanya maka ia akan merasa sangat senang. 

3. Faktor Lingkungan 

Lingkungan adalah ruang lingkup luar yang berinteraksi dengan insan 

yang berwujud benda-benda, seperti air, udara, bumi, langit, dan matahari.  
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Lingkungan dapat memainkan peranan dan pendorong terhadap perkembangan 

kecerdasan, sehingga manusia bisa mencapai taraf yang setinggi-tingginya.
2
 

Dapat peneliti simpulkan nilai-nilai Akhlaq yang terkandung pada Naskah 

jika dikaitkan dengan teori diatas bahwasanya merupakan faktor bawaan dan juga 

faktor lingkungan. Faktor bawaan yang pada dasarnya manusia memiliki sifat 

keingintahuan yang tinggi  sehingga menuntut ilmu tidak mengenal tempat baik 

kemanapun dan dimanapun ia berada. Ini yang menjadikan orang-orang tempo dulu 

khususnya di Kelumbayan, dalam hal agama itu yang paling utama. Sehingga dapat 

menjadi tatanan dalam hidup yang lebih bermakna baik di dunia maupun diakhirat. 

Salah satunya pembelajaran yang dapat kita ambil dengan adanya Naskah Lampung 

ini adalah memaknai bahwa betapa pentingnya memiliki budi pekerti yang baik yaitu 

dengan ikhlas menolong sesama saudara muslim kita yang sedang mengalami 

kesulitan dengan niat mengharap ridho Allah SWT dengan tidak meminta imbalan 

sesuatu apapun.  Dapat dikatakan bahwa tujuan utamanya adalah untuk membantu 

masyarakat dalam hal pengobatan dengan memanfaatkan kekayaan Alam sebagai 

obat-obatan tradisional. Tempo dulu juga dilatar belakangi oleh faktor lingkungan 

yang memang belum adanya tenaga medis, sehingga menumbuhkan keinginan Hi. M. 

Arsyad untuk menuliskannya yang kelak dapat dipergunakan oleh anak cucunya dan 

memang benar sampai saat ini sebagian masyarakat masih menggunanakan 

pengobatan tradisional.  

                                                             
2
Yatimin Abdullah, Studi Akhlak Dalam Perspektif Al-Qur’an, (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 

82. 
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Selain untuk membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan 

tetapi juga untuk mempererat tali silaturahmi dan menambah persaudaraan. 

Sesungguhnya silaturahmi adalah untuk memperkuat tali kasih sayang, menambah 

rasa cinta, mempermudah rezeki dan dapat memanjangkan umur. Sesuai dengan hadis 

Nabi Muhammad SAW: 

 ُّ ًَ ِِ فَْهَيِصْم َرِح َُْسأَ نَُّ فِى أَثَِز يُ َٔ  ِّ ٌْ يُْبَسطَ نَُّ فِى ِرْسقِ ٍْ أََحبه أَ  َي

Artinya: “Barangsiapa yang senang diluaskan rizqinya dan dipanjangkan umurnya, 

maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi” 

Dan juga terdapat dalam Al-qur‟an surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi: 

ًَ ا ِرَجاًًل  ُٓ ُْ بَثه ِي َٔ َجَٓا  ْٔ َُْٓا َس َخهََق ِي َٔ اِحَدٍة  َٔ ٍْ ََْفٍس  َٓا انُهاُس اتهقُٕا َربهُكُى انهِذي َخهَقَُكْى ِي يَا أَيُّ

ٌَ َلهَْيُكْى َرقِيبًا  ﴿انُساء:١﴾ َ  َكا ٌه َّللاه اْْلَْرَحاَو  إِ َٔ  ِّ ٌَ بِ َ انهِذي تََساَءنُٕ اتهقُٕا َّللاه َٔ ََِساًء   َٔ  َكثِيًزا 

Yang artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang 

telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah 

menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang 

biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalahkepada Allah 

yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sam 

alain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu 

menjaga dan mengawasi kamu.” 

 Dengan demikian sesungguhnya silaturahmi dapat membawa banyak 

keberkahan, tidak hanya mempererat ikatan kekeluargaan tetapi juga untuk 

mempermudah rezeki, dan memanjangkan umur. Yang paling utama adalah sebagai 

bentuk keimanan dan ketaatan kita terhadap perintah Allah SWT agar selalu menjaga 

tali silturahmi. 



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

` Berdasarkan uraian tentang kajian Akulturasi Islam dan Budaya Lampung 

dalam Naskah Kitab Pengobatan Koleksi Fuadi Amri Kelumbayan, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Proses terjadinya Akulturasi Islam dan Budaya Lampung di Kelumbayan 

adalah akibat dari penyebaran agama Islam di Lampung oleh Thubagus 

Abdul Muthalib yang diutus oleh kesultanan Banten. Untuk melaksanakan 

dakwah tersebut Thubagus Abdul Muthalib harus menyesuaikan dengan 

budaya pada masyarakat lokal yaitu dengan menggunakan bahasa 

Lampung dan bentuk tulisan dalam aksara Lampung. Salah satu upaya 

yang dilakukan ialah dengan membentuk sekolah agama, yang kemudian 

dilanjutkan oleh keturunan-keturunannya. Dengan demikian tulisan-

tulisan mereka dahulu menjadi sebuah Teks Lampung yang berisikan 

pesan-pesan Islam yang sekarang disebut dengan Teks Naskah Kuno 

(filologi). 

2. Naskah ini berisikan nilai-nilai Islam mengenai pengobatan-pengobatan 

tradisional diantaranya memiliki nilai-nilai aqidah dan nilai akhlaq. Nilai 
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aqidah yang disampaikan yaitu terdapat bacaan-bacaan kalimat tauhid 

seperti bacaan Laailaahaillallaah muhammadarrosuulullaah, bacaan 

Bismillah, dan bacaaan surat Al-ikhlas. Untuk nilai akhlaq yaitu 

pengobatan yang dilakukan tujuannya adalah untuk menolong sesama 

umat manusia yang memang sedang mengalami kesulitan, serta untuk 

menjalin silaturahmi antar sesame. 

 

B. Saran 

1. Kepada masyarakat Kelumbayan mengenai keberadaan Naskah-naskah 

yang ada, harus disimpan dengan sebaik-baiknya serta dipelajari dan 

dipahami isinya. Karena besar kemungkinan tulisan-tulisan leluhur dahulu 

berisikan pesan-pesan yang baikdan dapat bermanfaat untuk manusia 

lainnya. 

2. Masyarakat Kelumbayan, hendaknya dapat melestraikan kebudayaan-

kebudayaan dahulu mengenai sejarah-sejarah yang memiliki kandungan-

kandunagn Islam sepert aksara Lampung kuno ini. Sehingga anak-anak 

muda khususnya di Kelumbayan juga dapat merasakan manfaatnya dan 

juga dapat mengajarkan kepada keturunan-keturunan selanjutnya. Dengan 

demikian ciri khas Lampung tidak kan hilang. 
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C. Rekomendasi 

Rekomendasi dari peniliti, sebagai berikut: 

1. Kepada mahasiswa/i prodi Studi Agama-agama, peneliti menyarankan 

untuk meneruskan pengkajian dalam filologi. Untuk memperdalam, serta 

memperluas wawasan mengenai sejarah-sejarah kebudayaan serta dengan 

katya ini dapat dijadikan minimal sebagai informasi. 

2. Kepada seluruh mahasiswa/i Prodi Studi Agama-agama, bahwa perlu 

mengetahui dan mempelajari kajian filologi ini, intuk dapat mengetahui 

pesan-pesan yang disampaikan dalam bentuk Teks kuno. Hal ini juga 

unutuk lebih melestarikaan peninggalan-peninggalan leluhur yang 

mestinya tidak hanya sebagai bahan koleksi tetapi harus dipelajari serta 

dipahami isinya. Selain itu, dengan mengetahui isi dan pesan-pesan yang 

disampaikan, menjadikan kita sebagai individu yang menghargai sejarah. 

 

Alhamdulillahirrabiil ‘alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta’ala 

yang telah memberikan manusia kekuatan hati dan akal, serta izin dan kemampuan 

kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa 

masih banyak kekurangan dan kesalahan namun semoga bisa menjadi pemicu ke arah 

yang lebih baik dan semoga ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya, 

khususnya bagi peneliti dan pengembangan wawasan Ilmu Studi Agama-Agama. 
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