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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia mempunyai aneka ragam kebudayaan dan pada dasarnya sudah 

menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Kebudayaan memiliki cara pandang 

tersendiri, seperti halnya dengan melakukan tindakan-tindakan sosial warganya, 

ada berbagai perbedaan di dalamnya seperti sistem kepercayaan dan lingkungan 

fisik. Pada hakikatnya kebudayaan merupakan sebuah hasil karya cipta yang 

berasal dari nenek moyang yang diwariskan secara turun temurun. Sebuah 

kebudayaan memiliki fungsi untuk mempererat ikatan persaudaraan antara 

masyarakat yang bersangkutan. Berbicara masalah kebudayaan pada suatu daerah, 

sudah tentu setiap daerah memiliki tradisi tersendiri. Salah satu contoh yang dapat 

dilihat adalah tradisi masyarakat Jawa Timur khususnya masyarakat kecamatan 

Pujon yaitu sebuah tradisi lisan pujian yang dilakukan sebelum salat fardhu secara 

berjamaah. 

Sudah sejak zaman dahulu di sebagian masjid dan musala yang berada di 

Jawa ada sebuah tradisi yang biasa disebut dengan pujian sebelum salat. Pujian 

sebelum salat merupakan pembacaan syair yang berwujud kalimat-kalimat yang 

isinya mengagungkan asma Allah, dzikir, selawat Nabi bahkan doa-doa, dan juga 

di dalamnya terdapat nasihat-nasihat kehidupan. Terkadang pujian disertai juga 

dengan syair-syair berbahasa Jawa. Pujian ini dilakukan bersama-sama sebelum 

salat fardhu secara berjama’ah. Jika dilihat dari struktur katanya pujian berasal 

dari kata puji dan memiliki akhiran -an yang artinya sebuah rasa kagum ataupun 

sebuah pengakuan akan kebesaran Tuhan dan sebuah penghargaan atas kebaikan 
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dan keunggulan sesuatu. Namun jika kita terjemahkan lagi pujian memiliki 

persamaan arti dengan sanjungan kepada seseorang. Pada dasarnya ada beragam 

cara manusia memberikan pujian kepada orang lain di antaranya dengan 

memberikan apresiasi atas segala prestasi yang telah diraihnya. Apresiasi itu bisa 

dalam bentuk materi atau hadiah dan juga dalam bentuk perkataan. Namun yang 

dimaksud dengan pujian dalam pembahasan ini adalah syair yang tersusun dari 

kata-kata baik yang berupa bahasa Arab atau berbahasa Daerah adapun isi dari 

syair tersebut adalah mengagungkan asma Allah, selawat ataupun dzikir dan juga 

terdapat nasihat-nasihat di dalamnya, yang dilantunkan pada saat setelah Adzan 

dan sebelum iqamat sambil menunggu makmum yang lain serta imam salat 

datang. Pujian ini dibawakan oleh muadzin bersamaan dengan para jamaah yang 

sudah  datang.  

Pada dasarnya kaum muslim di Jawa yang berada di desa sangat terikat 

dengan tradisi Jawa. Gending atau lagu-lagu Jawa yang biasa didengarkan 

ataupun ditampilkan di pertunjukan-pertunjukan sehingga menjadi begitu melekat 

di hati masyarakat. Menurut sejarah asal-usulnya, pujian berasal dari pola dakwah 

yang dilakukan oleh Wali Songo dengan tujuan sebagai daya tarik, agar 

masyarakat yang belum mengenal ajaran salat mereka mau berbondong-bondong 

untuk belajar salat dan pada saat itu secara sedikit demi sedikit dari mereka mau 

datang ke masjid untuk mengikuti salat berjamaah. Lama-kelamaan hal itu 

menjadi sebuah tradisi yang dilakukan hingga saat ini.  

Pujian sebelum salat ini adalah sebuah tradisi lisan yang dilakukan secara 

turun-temurun.  Tradisi lisan adalah adat kebiasaan yang dilakukan secara turun-

temurun yang disampaikan secara lisan. Tradisi lisan ini tidak hanya memiliki 
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cakupan yang isinya cerita rakyat, mite, dan legenda saja namun memiliki 

hubungan kekerabatan yang komplek, contohnya adalah sejarah, hukum adat, 

praktik hukum dan pengobatan (Pudentia dalam Endraswara, 2013: 200).  

Tradisi lisan (oral tradition) memiliki persamaan dengan folklor lisan. 

Folklor merupakan pengindonesian dari kata Folklore, kata Folklore berasal dari 

dua kata dasar yaitu kata folk dan lore. Folk yang artinya sekelompok orang yang 

memiliki ciri sebagai tanda pengenal fisik sosial dan kebudayaan, maka dari itu 

dapat dibedakan antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Namun yang 

terpenting mereka telah mempunyai sebuah tradisi, yaitu sebuah kebudayaan yang 

telah diwariskan secara turun temurun, dengan memiliki sedikitnya dua generasi 

yang telah diakui sebagai sebuah kepemilikan bersama (Danandjadja, 1994: 1). 

Sehubungan dengan pengertian tersebut maka pujian sebelum salat merupakan 

sebuah tradisi lisan yang dimiliki oleh sekelompok orang yang telah diwariskan 

secara turun-temurun dengan tujuan pendekatan diri kepada sang pencipta dengan 

cara memberikan sanjungan atau pujian. 

Menelusuri lebih lanjut tentang tradisi lisan  yang ada di kecamatan Pujon 

yang berupa syair lisan pujian ini telah ada sejak zaman dahulu, tetapi di sebagian 

daerah di luar Jawa maupun di Jawa Timur sendiri belum banyak yang 

mengetahui tentang bentuk, makna dan fungsi syair pujian tersebut. Maka dari itu 

penelitian ini memiliki tujuan agar khalayak umum tahu bagaimana bentuk, 

makna, dan fungsi tradisi lisan pujian tersebut. Penelitian ini merupakan sebuah 

kognisi budaya yang harus diteliti dan dilestarikan, juga dapat dijadikan sebagai 

catatan dokumentasi budaya.  
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Penelitian dengan judul “Analisis Bentuk, Makna, dan Fungsi pada Tradisi 

Lisan Pujian Sebelum Salat di Masjid dan Musala Desa Ngroto Kecamatan Pujon 

Kabupaten Malang” merupakan penelitian yang belum pernah dibahas 

sebelumnya. Akan tetapi, penelitian-penelitian yang terdahulu mengangkat 

tentang masalah  syair dan sastra lisan telah banyak dilakukan. Salah satu 

penelitian yang mengangkat masalah tentang syair pernah dilakukan oleh Andani 

(2015) dengan judul “Simbol Budaya Berbasis Karakter pada Kumpulan Syair 

Lagu Bima dalam Album Kalalo Ra Kahampaa Karya Gun Malingi”, pada 

penelitian ini membahas tentang sebuah hasil karya daerah berupa syair sebagai 

simbol dari kebudayaan. Selain itu penelitian yang mengangkat tentang sastra 

lisan juga pernah dilakukan oleh  Zekriady (2011) tentang “Analisis Bentuk dan 

Makna Sastra Lisan Sumbawa Sakera Suku Samawa dikabupaten Sumbawa” 

dengan pendekatan folklor sebagai kajiannya. Pada penelitian tersebut membedah 

bentuk, dan makna sastra lisan Sumbawa sakera di dalamnya, termasuk 

transkripsinya.  

Penelitian ini mengungkap sebuah tradisi lisan yang dilaksanakan oleh 

masyarakat Desa Ngroto Kecamatan Pujon yaitu sebuah tradisi pujian sebelum 

salat. Penelitian tradisi lisan pujian sebelum salat ini memiliki manfaat yang luas 

karena di dalamnya akan mengkaji tentang bentuk, makna, dan fungsi tradisi lisan 

pujian sebelum salat, sehingga masyarakat tahu bahwa pujian sebelum salat ini 

merupakan sebuah tradisi turun-temurun yang memiliki nilai budaya di dalamnya. 

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong para peneliti kebudayaan untuk lebih 

banyak mengungkap karya-karya budaya tentang keagamaan yang masih 

tersimpan.  
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Tradisi lisan pujian sebelum salat ini dipilih sebagai bahan penelitian 

disebabkan oleh banyaknya keunikan serta tujuan dalam penelitian ini. Tradisi 

tersebut merupakan tradisi yang masih sering dilakukan oleh masyarakat 

Indonesia dengan tujuan mendekatkan diri kepada sang pencipta. Khususnya di 

Desa Ngroto Kecamatan Pujon tradisi ini masih melekat dan tak bisa terpisahkan 

setiap harinya. Masyarakat yang menunaikan salat berjamaah di masjid dan 

musala ketika setelah adzan berkumandang sembari menunggu jamaah datang 

mereka melantunkan pujian-pujian. Penelitian-penelitian tentang tradisi lisan 

seperti halnya pada pujian sebelum shalat ini memang tidak mudah. Maka dari itu 

betapa pentingnya tradisi lisan pujian sebelum salat ini dipilih sebagai sebuah 

kajian penelitian kebudayaan. 

1.2 Rumusan Masalah 

a. Bagaimana bentuk tradisi lisan pujian sebelum salat di Masjid dan Musala 

Desa Ngroto Kecamatan Pujon? 

b. Bagaimana makna tradisi lisan pujian sebelum salat di Masjid dan Musala 

Desa Ngroto Kecamatan Pujon? 

c. Bagaimana fungsi tradisi lisan pujian sebelum salat di Masjid dan Musala 

Desa Ngroto Kecamatan Pujon? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1) Tujuan Umum 

Tujuan umum dalam penelitian tradisi lisan pujian sebelum salat di Masjid 

dan Musala di Desa Ngroto Kecamatan Pujon ini di dalamnya mencoba untuk 

menganalisis bentuk dan isi dari tradisi lisan pujian sebelum salat. Bagaimana 
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transkripsi dari tradisi lisan pujian sebelum salat tersebut yang nantinya akan 

ditelaah dan akan diketahui bentuk dan isi sesungguhnya dari tradisi lisan pujian 

sebelum salat. 

2) Tujuan Khusus 

Selain tujuan umum pada penelitian tradisi lisan pujian sebelum salat di 

Masjid dan Musala Desa Ngroto Kecamatan Pujon ini, penelitian ini juga 

mempunyai tujuan khusus, tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Mendeskripsikan bentuk tradisi lisan pujian sebelum salat di Masjid dan 

Musala Desa Ngroto Kecamatan Pujon. 

b. Mendeskripsikan makna tradisi lisan pujian sebelum salat di Masjid dan 

Musala Desa Ngroto Kecamatan Pujon. 

c. Mendeskripsikan fungsi tradisi lisan pujian sebelum salat di Masjid dan 

Musala Desa Ngroto Kecamatan Pujon. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan praktis dan teoritis, rinciannya sebagai 

berikut: 

1) Manfaat Teoretis  

Penelitian tersebut diharapkan mampu menambah khasanah ilmu 

pengetahuan tentang teori-teori folklor lisan, serta sebagai sumber ilmu bagi 

penelitian-penelitian berikutnya. Penelitian ini bermanfaat juga untuk pembaca, 

sehingga pembaca akan bertambah ilmu tentang tradisi lisan pujian sebelum salat 

yang belum banyak diketahui masyarakat luas. 
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2) Manfaat Praktis 

Jika dilihat dari segi praktis, penelitian ini akan  mmengkaji sejauh mana 

pemahaman masyarakat tentang tradisi lisan pujian sebelum salat di Desa Ngroto 

Kecamatan Pujon. Terdapat nilai-nilai tradisi yang bisa dijadikan masyarakat luas 

untuk dijaga dan dilestarikan sehingga tradisi ini tetap melekat dalam masyarakat. 

Penelitian ini diharapkan mampu memotivasi penelitian yang akan datang agar 

dapat menggali lebih rinci khususnya pada kajian tradisi lisan pujian sebelum 

salat. 

1.5 Penegasan Istilah 

 Untuk memberikan persepsi dan pengertian yang sama tentang istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka akan diuraikan sebagai berikut: 

a. Tradisi lisan adalah suatu kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun  

dan disebarkan dari mulut-kemulut. Tradisi lisan merupakan suatu bentuk 

wujud cerminan kebudayaan daerah yang jumlahnya sangat banyak dan 

sebagai bukti bahwa nenek moyang pada zaman dahulu mengenal ajaran 

kehidupan yang terkandung dalam tradisi lisan.  

b. Folklor merupakan pengindonesian dari kata Folklore, kata Folklore berasal 

dari dua kata dasar yaitu kata folk dan lore. Folk yang artinya sekelompok 

orang yang memiliki ciri sebagai tanda pengenal fisik sosial dan kebudayaan, 

maka dari itu dapat dibedakan antara kelompok satu dengan kelompok 

lainnya. Namun yang terpenting mereka telah mempunyai sebuah tradisi, 

yaitu sebuah kebudayaan yang telah diwariskan secara turun temurun, dengan 

memiliki sedikitnya dua generasi yang telah diakui sebagai sebuah 

kepemilikan bersama (Danandjadja, 1994: 1).  
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c. Pujian sebelum salat adalah syair yang tersusun dari kata-kata baik yang

berupa bahasa Arab atau berbahasa Daerah adapun isi dari syair tersebut

adalah mengagungkan asma Allah, selawat ataupun dzikir dan juga terdapat

nasihat-nasihat di dalamnya, yang dilantunkan pada saat setelah Adzan dan

sebelum iqamat sambil menunggu makmum yang lain serta imam salat

datang. Pujian ini dibawakan oleh muadzin bersamaan dengan para jamaah

yang sudah  datang.

d. Transkripsi adalah pengalihan tuturan yang beruwujud bunyi ke dalam bentuk

tulisan.


