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ABSTRAK 

Kegiatan keagamaan penganut Wetu Telu yang terdapat di pedalaman pulau 

Lombok suku Sasak, lebih tepatnya yang terletak di Desa Bayan daerah kabupaten 

Lombok Utara sampai saat ini memiliki keunikan yang perlu dilestarikan. Dilihat dari 

setiap praktik-praktik keagamannya para penganut Wetu Telu memadukan antara 

agama dan budaya. Namun, dalam pandangan Islam Waktu Lima kegiatan tersebut 

menyimpang atau tidak sesuai dari ajaran Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengalisis teori resepsi yang digunakan dalam fenomena-fenomena yang terjadi pada 

penganut Wetu Telu yang terdapat di pulau Lombok. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini ada adalah teori Stuart hall mana 

membahas dua macam resepsi, yakni encoding dan decoding. Encoding merupakan 

proses penyerapan pesan atau ajaran yang diterima oleh penganut Wetu Telu, 

Sedangkan decoding bentuk resepsi dari pesan atau teks tersebut. Selanjutnya, yang 

digunakan pada riset ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Tata cara 

kualitatif merupakan proses pengumpulan informasi pada sesuatu alamiah dengan 

memakai tata cara ilmiah serta dicoba oleh penulis ataupun periset yang tertarik 

dengan cara alamiah. Sebaliknya tata cara deskriptif merupakan tata cara yang 

menggambarkan sesuatu objek ataupun kejadian historis tertentu, setelah itu diiringi 

dengan usaha pengambilan kesimpulan secara universal bersumber pada fakta- fakta 

sejarah tersebut. Adapun bentuk riset yang digunakan ialah riset observasi. Riset 

observasi bertujuan untuk mengkaji secara sistematis terhadap gagasan seseorang. 

Bentuk resepsi Mahabbah dari penganut Wetu Telu dalam surat Ali-Imran 

ayat 31 adalah bentuk rasa cinta mereka berbeda dengan Islam Waktu Lima dalam 

pengaplikasiannya. Penganut Wetu Telu memadukan budaya lokal dan memainkan 

ritual dalam setiap kegiatan-kegiatan keagamaan mereka. Dalam penerapan teori dari 

penelitian ini, encodingnya ialah Sunan Prapen yang mengajarkan al-Qur‘an terhadap 

penganut Wetu Telu menggunakan cara sufi mistik sehingga saat ini percampuran 

budaya masih berlaku bagi penganutnya. Selanjutnya, decodingnya atau pola resepsi 

mahabbah mereka, yakni sebagian kecil mereka yang menerima secara menyeluruh 

makna teks al-Qur‘an atau disebut dengan hegemoni dominan, sedangkan sebagian 

besar yang mengkontekstualisasikan teks atau disebut dengan negosiasi.  

Kata Kunci: Bayan, Wetu Telu, Praktik, dan Resepsi. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Berikut ini adalah Skema Transliterasi Arab-Latin yang dipergunakan dalam 

Tesis ini: 

No. Arab Latin No. Arab Latin 

 {t ط .A 16 ا .1

 {z ظ .B 17 ب .2

 ‘ ع .T 18 ت .3

 Gh غ .Th 19 ث .4

 F ف .J 20 ج .5

 Q ق .h} 21 ح .6

 K ك .Kh 22 خ .7

 L ل .D 23 د .8

 M م .Dh 24 ذ .9

 N ن .R 25 ر .10

 W و .Z 26 ز .11
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 H ه .S 27 س 12

 ‘ ء .Sh 28 ش .13

 Y ي .s} 29 ص .14

    {d ض .15

 

1. Vocal tunggal (monoftong) yang dilambangkan dengan h}arakat, 

ditransliterasikan sebagai berikut: 

a. Tanda Fathah (  َ ) dilambangkan dengan huruf ‚a‛ 

b. Tanda Kasrah (  َ )  dilambangkan dengan huruf ‚i‛ 

c. Tanda Dammah (  َ ) dilambangkan dengan huruf ‚u‛ 

2. Vocal rangkap (diftong) yang dilambangkan secara gabungan antara h}arakat dan 

huruf, ditrasliterasikan sebagai berikut: 

a. Vocal rangkap (أو) dilambangkan dengan huruf au, seperti: syaukani, al-

yaum.  

b. Vocal rangkap (أي) dilambangkan dengan huruf ai, seperti: ‘umaili, zuhaili. 

3. Vocal panjang (madd) ditransliterasikan dengan menuliskan huruf vocal disertai 

coretan horizontal (macron) di atasnya, contoh: Fala>h}, h}aki>m, mans}u>r. 

4. Syaddah ditransliterasikan dengan menuliskan huruf yang bertanda syaddah dua 

kali (dobel) seperti: t}ayyib, sadda, zuyyina. 
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5. Alif-Lam (lam ta’rif) tetap ditransliterasikan mengikuti teks (bukan bacaan) 

meskipun bergabung degan huruf syamsiyyah, antara Alif-Lam dan kata benda, 

dihubungkan dengan tanda penghubung, misalnya: al-qalam, al-kitab, al-syams, 

al-ra’d. 

6. Adapun transliterasi untuk ta marbut}ah ada tiga, yaitu: 

a. Ta marbut}ah hidup, Ta  marbut}ah yang hidup atau mendapat h}arakat fathah, 

kasrah dan dammah, maka transleterasinya adalah t/t.  

b. Ta marbut}ah mati (menghadap sukun). Ta marbut}ah yang mati atau 

menghadap h}arakat sukun, maka transliterasinya adalah h/h.  

c. Apabila pada suatu kata yang akhir katanya Ta marbut}ah diikuti oleh kata 

yang mengandung kata sndang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 

Ta marbut}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh: (املدينة املنورة) al-

Madi>nah al-Munawwarah. 

7. Apabila kata Arab tersebut dalam rangkaian frasa atau kalimat, maka 

transliterasinya adalah ditulis kata perkata atau ditulis menurut bunyi 

pengucapannya dalam rangkaian tersebut, contoh: (شيخ االسالم) syaikh al-Isla>m. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Suku Sasak adalah suku asli dari pulau Lombok.
1
 Keadaan masyarakat 

tersebut dapat dikelompokkan ke dalam jenis keturunan Melayu. Mereka mencakup 

sekitar 90% dari totalitas penduduk asli Lombok. Adapun golongan-golongan yang 

lain semacam Dompu, Sumbawa, Bima, Bali, Arab, serta Tiongkok ialah kelompok 

warga pendatang.
 2

 Biasanya penduduk pendatang tiba di pulau Lombok menjadi 

orang dagang, pegawai, mahasiswa, serta lainnya. Dengan demikian, di samping 

terpecah etnik, Lombok juga dapat dibagi secara kebudayaan, bahasa, serta 

keagamaan. Tiap- tiap etnik berdialog menggunakan bahasa mereka sendiri. Di antara 

mereka, masyarakat Bali merupakan kelompok terbesar meliputi sekitar 3% dari 

keseluruhan pulau Lombok. Masyarakat Bali terutama tinggal di Mataram, Lombok 

Barat, dan sebagian kecil di Lombok Tengah.
3
 

Penduduk Sasak saat sebelum masuk Islam ialah komunitas yang mempunyai 

religinya sendiri. Penyembahan benda-benda serta tempat-tempat mistis 

menggambarkan sesuatu hal terhadap penyembahan religi yang terdapat saat sebelum 

                                                           
1
 Ahmad Salehudin, ―The Sasak People of Lombok: Indigenous Communities at the 

Crossroads of Globalization,‖ Al Albab, 8, no. 2 (Desember 2019): 283; Jamaluddin, Sejarah Sosial 

Islam di Lombok Tahun 1740-1935: Studi Kasus Tuan Guru (Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah 

Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2011), 1. 
2
 Alfred Russel Wallace, The Malay Archipelago: The Land of the Orang Utan, and the Bird 

of Paradise (London: Macmillan And Co, 1869), 182. 
3
 Mansur Afifi, Socio-Economic and Ecological Impacts of Coral Reef Management in 

Indonesia (Gottingen: Cuvillier, 2003), 101. 



2 
 

 
 

masuknya Islam. Untuk melihat lebih jauh mengenai perilaku dan sikap orang Sasak 

bersikap itu tidak dapat dilepaskan dari konteks busaya luar. Interaksi masyarakat 

Sasak dengan orang luar dalam proses yang panjang dan lama telah melahirkan 

budaya yang khas pada masyarakat tersebut. Setidaknya budaya Jawa telah masuk 

pada abad ke-14 M, yakni ketika Majapahit menanamkan pengaruhnya terhadap 

kerajaan-kerajaan di Lombok.
4
 Pengaruh Majapahit

5
 secara politik berakhir setelah 

masuknya Islam di Lombok. Masuknya Islam di Lombok dibawa oleh ulama Jawa 

yakni Sunan Prapen pada abad ke-16 M.
6
 Pada pertengahan abad ke-18 M setelah 

runtuhnya kerajaan Islam di Lombok, tampil tuan guru
7
 yang membawa ide 

perubahan dengan melakukan penyempurnaan Islam di Lombok hingga saat ini dan 

salah satu yang masih tersisa yakni bisa dilihat pada penganut Wetu Telu.
8
 

Wetu Telu atau disebut dengan IWT (Islam Wetu Telu) merupakan gambaran 

dari Islam lokal sampai saat ini masih bertahan dengan keaslian serta kejujurannya 

sejak masuknya Islam di Pulau Lombok dan pendakwah yang mengajarkan al-Qur‘an 

dan hadis.  Pengaruh dari masuknya ajaran tersebut bukan tanpa halangan ataupun 

ancaman, cercaan ataupun stigma sesat, sinkretis yang masih belum sempurna, 

menyimpang, serta sejenisnya yang berhubungan dengan golongan Islam pada 

                                                           
4
 Jamaluddin, Sejarah Sosial Islam di Lombok Tahun 1740-1935: Studi Kasus Tuan Guru, 2–

3. 
5
 Slamet Muljana, Tafsir Sejarah Nagarakertagama (Yogyakarta: Lkis, 2006), 161. 

6
 H.J. de Graaf, Awal Kebangkitan Mataram: Masa Pemerintahan Senopati, Jilid 3 (Jakarta: 

Pustaka Grafitipres dan KITLV, 1985), 60. 
7
 Tuan guru merupakan gelar kehormatan yang diberikan oleh masyarakat Sasak kepada 

seseorang karena memenuhi  kriteria tertentu seperti memahami ilmu agama. 
8
 Jamaluddin, Persepsi dan Sikap Masyarakat Sasak terhadap Tuan Guru (Yogyakarta: 

CRCS:-sekolah Pascasarjana UGM-Depag RI, 2007), 7. 
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umumnya yang masih merasa sempurna serta lebih benar atau disebut dengan Islam 

Waktu Lima.
9
 Walaupun penduduk pemeluk IWT selaku golongan Muslim Sasak 

saat ini mengaku masih beragama Islam, namun mereka tetap menyembah roh leluhur 

serta berbagai dewa yang masih dipercaya oleh mereka. Hal ini terkait dalam perihal 

ibadah mereka yang jauh berbeda terhadap apa yang dikerjakan oleh penduduk 

pemeluk Islam pada umumnya. Pemeluk ajaran IWT sangat memegang erat tradisi 

leluhur atau nenek moyang mereka. Dengan demikian, tidak heran dalam kehidupan 

mereka setiap hari adat selalu memainkan peranan kuat yang mendominan. Tidak 

hanya itu, mereka mengadopsi adat selaku bagian dari ritual kegiatan keagamaan, 

Sehingga penerapan ajaran Islam bagi penduduk pemeluk IWT tidak ada batas yang 

konkrit antara adat, agama, serta tradisi. Sumber Animisme serta dogma Hindu masih 

belum dapat mereka tinggalkan secara totalitas, sehingga ajaran yang mereka terima 

terkait dengan Islam belum sepenuhnya dipahami oleh mereka. 

Komunitas Wetu Telu memiliki konsep yang tidak dapat terlepas dari macam 

proses wetu artinya berawal kata metu yakni keluar sedangkan telu atau tiga yakni 

bertelur, berkembang, dan melahirkan. Ketiga konsep tersebut yang melandasi 

pemikiran terhadap pengakuan mereka atas kemahakuasaan Tuhan.  

Terdapat pula yang berpikiran bahsanya Wetu Telu merupakan konsep 

keyakinan beriman kepada Allah, Adam serta Hawa. Bentuk keyakinan ini lahir 

                                                           
9
 Fawaizul Umam dkk., Membangun Resistensi, Merawat Tradisi: Modal Sosial Komunitas 

Wetu Telu (Mataram: Lembaga Kajian Islam dan Masyarakat, 2006), 5. 
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berdasarkan unsur-unsur yang sangat bernilai tertanam dalam pemikiran penganut 

Wetu Telu yakni:
10

 

1. Rahasia ataupun Asma dapat mewujudkan bagi panca indera pada bagian 

tubuh manusia. 

2. Simpanan bentuk Allah terwujud kepada Adam serta Hawa. Dalam 

simbolis Adam menggambarkan garis laki-laki ataupun ayah sedangkan 

Hawa menggambarkan garis wanita ataupun ibu. 

3. Kodrat Allah merupakan gabungan pancaindera. 

Wetu Telu merupakan model yang menggambarkan unsur-unsur setempat 

pada daerah lokal yang sulit berubah untuk mengikuti terhadap pola keislaman pada 

biasanya. Dalam ajaran penganut Wetu Telu, ada nuansa keislaman di dalamnya. 

Akan tetapi, artikulasinya lebih termakna dalam idiom suatu adat. Di sinilah corak 

agama bercampur aduk dengan adat, sebaliknya adat tersebut tidak sejalan beriringan 

dengan agama. Adanya Percampuran-percampuran di dalam adat inilah yang 

menimbulkan Wetu Telu jadi sangat sinkretik. Seperti halnya Waktu Lima sebagai 

masyarakat muslim pada umumnya, masyarakat Wetu Telu  di Bayan juga 

memperingati hari-hari besar Islam. Perbedaan utama di antara keduanya terletak 

pada sifat upacara dan waktu ketika mereka memperingatinya. Golongan Waktu Lima 

mengikuti waktu yang ditentukan oleh Departemen Agama, sedangkan Wetu Telu 

menggunakan naptu (perhitungan tradisional) mereka sendiri dalam menetapkan 

                                                           
10

 Erni Budiwanti, Islam Sasak: Wetu Telu Versus Waktu Lima (Yogyakarta: Lkis, 2013), 

138–39. 
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tanggal yang tepat untuk menyelenggarakan peringatan hari besar. Beberapa praktik-

praktinya yakni perayaan hari-hari besar seperti perayaan maulid Nabi Muhammad 

saw., maleman qunut dan maleman likuran, maleman pitrah dan lebaran tinggi, 

lebaran topat, lebaran pendek. Kegiatan-kegiatan tersebut selalu adanya ritual-ritual 

tertentu sebagai ajaran nenek moyang mereka yang tidak terpisahkan dari adat.
11

 Dari 

praktik-praktik yang paling berkesan yakni ritual dalam kegiatan maulid Nabi 

Muhammad Saw.... Hal ini banyak menimbulkan konflik, baik berupa pelanggaran 

dalam etika dan adat terutama dari perspektif Islam Waktu Lima.
12

 Untuk praktik-

praktiknya akan dibahas pada pembahasan berikutnya secara panjang lebar.
 13

 

Pola pikir yang mereka yakini sampai saat ini bahwa para penganut Wetu 

Telu meresepsikan sebuah ayat dalam surat ali-Imran ayat 31 membuktikan bahwa 

hal itu sebagai bentuk mahabbah nya kepada Allah Swt.. dengan memadukan ritual 

budaya dalam setiap kegiatannya. Dari salah satu contohnya, pelaksanaan maulid 

Nabi merupakan suatu bentuk hari besar sebagai bentuk rasa syukur, cinta, dan 

taatnya umat Islam terhadap kelahiran Nabi Muhammad saw. sebagaimana firman 

Allah swt.:  

                                                           
11

 Budiwanti, 156. 
12

 Ustadz Najmuddin, Tokoh Agama, Wawancara, Bayan, 17 Februari 2021. 
13

 Muhammad Harfin Zuhdi, ―Islam Wetu Telu di Bayan Lombok: Dialektika Islam dan 

Budaya Lokal,‖ Jurnal Religia 12, no. 1 (April 2009): 10. 
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―Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya 

Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang.‖
14

 

Islam Wetu Telu atau disebut dengan IWT mengamalkan kandungan yang terdapat 

dalam surat tersebut dengan cara yang berbeda dari umat Islam pada umumnya, 

namun mengatakan bahwa bentuk pengaplikasian tersebutlah mereka membuktikan 

kecintaan (mahabbah) mereka kepada Allah dan Rasul-Nya yang dapat dilihat dari 

ritual-ritual mereka salah satunya maulid Nabi Saw..
15

 Pelaksanaan tersebut yaitu 

pada bulan Rabi'ul Awal dimana masyarakat muslim umunya melaksanakan dengan 

pengajian, namun pengamalannya dari dalil di atas berbeda dengan perayaan muaulid 

Nabi di Desa Bayan dilaksanakan dirumah Adat Karang Bajo dan Masjid Kuno 

Bayan dari berbagai ritual yang telah disebutkan di atas. Pakaian yang digunakan juga 

berbeda. Untuk laki-laki harus menutupi dari bawah pusar sampai mata kaki dengan 

menggunakan kain dan sapuk (ikat kepala). Sedangkan bagi perempuan menutupi 

bagian dada sampai mata kaki.
16

 Dari berbagai Desa diperbolehkan untuk datang 

                                                           
14

 QS. Ali-‗Imran [3]: 31. 
15

 Nikrana, Pembekal Adat, Wawancara, Bayan, 31 Oktober 2020. 
16

 Irman, Masyarakat Awam Wetu Telu, Wawancara, Bayan, 31 Oktober 2020. 
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mengikuti dan menyaksikan upacara ritual adat maulid Nabi Suku Sasak di Desa 

Bayan karena acara tersebut terbuka untuk masyarakat umum dengan menggunakan 

pakaian adat di sana yang dibuat sendiri oleh masyarakat Bayan yang berlangsung 

selama dua hari. Para penganutnya tidak terpengaruh dan menerima pendapat yang 

selain dari penganutnya disebebkan karena adanya hubungan antara nenek moyang 

dan kekeluargaan antar sesama penganutnya dan itu juga yang mereka pahami 

terhadap bukti kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Mereka juga tetap 

berpegang teguh terhadap Al-Qur‘an dan Sunnah sesuai yang diajarkan oleh nenek 

moyang mereka.
17

 dari penjelasan di atas, bahwa masyarakat IWT mempunyai rasa 

hormat dan cinta (Mahabbah) terhadap Allah Swt.. yang sangat besar, namun bentuk 

pengaplikasian dari kecintaan mereka berbeda dengan Islam pada umumnya (Islam 

Waktu Lima), disebabkan karena dari generasi-kegenerasi mengikuti ajaran dari 

nenek moyang mereka yang tidak pernah dipisahkan dari budaya sebelumnya 

sehingga hal ini yang dipandang oleh Islam Waktu Lima terhadap keunikan-keunikan 

dari praktik-praktik IWT.   

B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang telah disebutkan tersebut, maka peneliti 

akan merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana makna mahabbah secara umum dalam al-Qur‘an? 

                                                           
17

 Umam dkk., Membangun Resistensi, Merawat Tradisi: Modal Sosial Komunitas Wetu Telu, 

173. 
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2. Bagaimana pola resepsi dan tujuan penganut Wetu Telu terhadap makna 

mahabbah dari surat Ali ‗Imran ayat 31? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut: 

a. Menemukan bentuk praktik dan pemahaman pola resepsi mahabbah dalam 

fenomena Wetu Telu yang terjadi di pulau Lombok. 

b. Menemukan argumen tujuan dilakukannya resepsi makna mahabbah dalam 

penganut Wetu Telu. 

2. Kegunaan Penelitian 

 Sebagaimana dalam sebuah penelitian memiliki adanya tujuan tertentu dan 

sudah pasti ada kegunaannya yang diharapkan oleh pera peneliti. Adapun 

kegunaan penelitian ini, sebegai berikut: 

a. Menambah kontribusi khazanah keilmuan yang berkaitan dengan Wetu Telu  

dan berharap dijadikan untuk perbandingan pada penelitian selanjutnya. 

b. Penelitian ini juga mampu menambah kontribusi terhadap kajian living hadis 

di Indonesia, khususnya di UIN Sunan Kalijaga. 
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D. Kajian Pustaka 

Sebagai halnya dari yang telah dipahami, objek penelitian living Qur’an 

sudah banyak yang mengkaji oleh para mahasiswa khususnya dalam bidang studi 

Qur‘an. Oleh karena itu, agar terhindar dari terjadinya pengulangan hasil penelitian 

temuan yang membahas persoalan yang sama dan sebagai bahan pertimbangan 

terhadap kajian terdahulu, maka penulis melakukan kajian pustaka berkaitan dengan 

tema yang sama dalam penelitian ini yang berhubungan dengan kajian Sasak, yaitu 

sebagai berikut: 

Suku Sasak yang terletak di pulau Lombok sudah menjadi objek studi selama 

kurang lebih satu abad. Walapun Lombok cukup penting dalam sejarah Indonesia 

timur, sehinggah dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti lebih lanjut seluk-beluk 

sejarahnya dan kajian-kajian yang terkait dengan Sasak. Banyak kegiatan-kegiatan 

yang sangat jarang terjadi di luar Lombok yang dapat memberikan pengaruh besar 

bagi budaya sampai saat ini.
18

   

Diawali dari sejarah Islam Sasak, sebagaimana biasanya yang pada mulanya 

beragama Islam, sebagaimana Islam yang ada pada wilayah Jawa, Melayu serta 

lainnya. Islam asli Sasak dinamakan Wetu Telu, bermacam Islam lokal selalu 

berdampingan terhadap nilai- nilai adat. hal ini kerap dipertentangkan oleh Waktu 

Lima, tipe Islam puritan pada umumnya yang terdapat di Lombok. Erni Budiwanti 

dalam bukunya menampilkan keadaan dari Islam Waktu Lima atas ‘ serbuan‘ dakwah 

                                                           
18

 Jamaluddin, Sejarah Islam Lombok Abad XVI-XX (Yogyakarta: Ruas Media, 2019). 
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yang terus menerus terhadap Wetu Telu.
19

 Atensi dalam karya ini ialah dalam satu 

golongan Sasak yang menetap di Bayan, kabupaten Lombok Utara, Indonesia. 

komunitas tersebut diketahui dengan istilah pemeluk Wetu Telu serta kerap 

diperdebatkan oleh golongan Islam Waktu Lima. Wetu Telu merupakan orang Sasak 

saat ini yang masih mengaku selaku Muslim, tetapi masih sangat yakin terhadap 

ketuhanan animisme leluhur ataupun benda- benda yang disembahnya. Dalam perihal 

itu mereka merupakan panteis. Kebalikannya, Waktu Lima, merupakan masyarakat 

Muslim Sasak masig menjajaki ajaran syari‘ ah pada umumnya sesuai yang diajarkan 

dalam al- Qur‘ an serta hadis.. Dalam penjelasan buku ini menggambarkan watak 

Islam parokial di Lombok dan menguraikan simbol-simbol dan sifat-sifat utama yang 

memisahkan dua kelompok Sasak tersebut. Kemudian hal ini telah memberikan suatu 

penjelasan mengenai perkembangan misi dakwah, khusunya yang dilakukan di Desa 

Bayan dan pengaruhnya terhadap struktur komunitas tersebut. Dalalm konteks ini 

yang dimaksud yakni dari segi model-model dan strategi-strategi dakwah yang 

dikembangkan oleh para da‘i bagi penganut Wetu Telu.
20

 

Selain dari sejarah keislaman di pulau Lombok yang ditelusuri dari aspek 

agama-agama mereka sebelumnya, terdapat juga penemuan jejak-jejak Islam di 

Lombok, yang berupaya menghadirkan fakta-fakta sejarah dengan menampilkan 

bukti-bukti arkeologis yang menegaskan bahwa Islam di Lombok pernah berkembang 

dengan baik, dengan menjadi pusat pendidikan dan menjadi pusat pemerintahan di 

                                                           
19

 Budiwanti, Islam Sasak: Wetu Telu Versus Waktu Lima. 
20

 Budiwanti. 
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masa lalu. Dua kesuksesan ini diperolehnya dari dua tempat yang berbeda, yaitu di 

Rembitan, Lombok Tengah bagian Selatan, dan di Selaparang, Lombok Timur. Di 

Rembitan ditemukan tinggalan-tinggalan arkeologis yang merupakan simbol-simbol 

keagamaaan di Rembitan, yang menunjukkan bahwa di Lombok Selatan 

perkembangan Islam sudah demikian majunya di masa awal-awal perkembangan 

Islam di Lombok. Rembitan pernah menjadi salah satu pusat pengajaran Islam ketika 

itu. Demikian juga halnya dengan Selaparang, Desa Selaparang adalah Desa yang 

kaya dengan peninggalan-peninggalan arkeologis. Tinggalan-tinggalan tersebut 

merupakan bukti sejarah dari peninggalan kerajaan Selaparang. Khususnya makam, 

di Selaparang ditemukan makam-makam kuno di banyak titik, setidaknya terdapat 

tiga tempat yang merupakan jejak dari kerajaan Islam Selaparang, yaitu, makam 

Selaparang, makam Tanjung, dan makam Pesabu‘an. Dari kajian arkeologis Sasak 

membuktikan bahwa Selaparang telah membangun hubungan diplomatik dengan 

daerah-daerah lainnya di Nusantara. Hal ini diketahui dari tipologi nisan yang 

ditemukan di makam Selaparang, yaitu tipologi Jawa Timur, Aceh, Madura, dan 

Makassar. Hal ini memberikan gambaran bahwa kerajaan Islam Selaparang di 

Lombok (Sasak) memiliki ikatan yang sangat erat dengan Jawa, Aceh, Madura, dan 

Makassar.
21

 

Adapun kajian pustaka yang sehubungan sesuai tema yang sama pada 

penelitian ini yang berhubungan dengan kajian mahabbah sebagai berikut: 
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 Jamaluddin, Jejak-Jejak Arkeologi Islam di Lombok (Mataram: Sanabil, 2019). 
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Mahabbah merupakan kata berbahasa Arab yang kata kerja berasal dari 

Ahabba-Yuhibbu-Mahabbatan, pengertiannya mencintai atau menyayang, cinta yang 

dalam, atau kecintaan. Mahabbah diartikan sebagai kecenderungan pada hati 

seutuhnya terhadap sesuatu, kepedulian terhadapnya melebihi kepedulian pada 

dirinya sendiri, jiwa serta harta. Mahabbah pula dapat bermakna perilaku diri yang 

timbul sebagai bentuk pembuktian cinta terhadap Zat Pemilik Seluruh Keagungan 

baik secara lahiriah maupun batiniah, mencontohi apa yang telah diperintahkan oleh-

Nya serta menghindari larangan-Nya. Dengan adanya term-term yang ditunjukkan 

dalam al- Qur‘ an mengenai mahabbah, bahwasanya hal tersebut tidaklah hanya suatu 

ungkapan pujian terhadap yang dicintai, namun terwujud dalam bentuk perilaku serta 

ciri mulia dalam wujud perilaku diri, perilaku sosial, serta karakter yang mengandung 

cintanya kepada Allah. Mahabbah ataupun rasa kasih sayang yang hakiki merupakan 

rasa cinta yang memberikan muara terhadap pemilik keagungan ialah Allah Swt... 

Rasa cinta terhadap apapun pasti menjadi palsu apabila tidak memiliki rasa cinta 

kepada-Nya.
22

 

Kemudian di dalam al-Qur‘an membahas mengenai ayat-ayat yang 

berhubungan dengan mahabbah yang dijadikan sebagai penyembuh (syifa’) atau obat 

dalam kehidupan sehari-hari. Adapun ayat-ayat seperti: surat Toha: 29, Yusuf: 04,31, 

Ayat Kursi, Al-Nas, An-Naml: 30-31, Al-Taubah, 128-129, Al-Ikhlas, serta lafadz 

                                                           
22

 Mujetaba Mustafa, ―Konsep Mahabbah dalam Al-Qur‘an,‖ Jurnal Al-Asas 4, no. 1 (April 

2020). 
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Basmalah. Selain penyembuh ayat-ayat tersebut juga dapat mendatangkan mahabbah 

terhadap sesuatu.
23

 

Dari penelitian-penelitian yang sudah dipaparkan di atas, terlihat bahwa 

budaya Sasak di Lombok sudah banyak yang mengkajinya namun masih secara 

universal dan memasukkan tokoh agama sebagi peran penting dalam perkembangan 

terkait budaya-budaya yang ada di pulau Lombok baik secara adat maupun proses 

keagamaan. Sedangkan dari kajian mahabbah juga sudah banyak yang membahasnya 

dilihat dari makna, konsep, dan penggunaan ayat-ayat yang berhubungan dengan 

mahabbah. Berbeda halnya dengan penelitian yang penulis ingin teliti dalam tesis ini 

terkait ―Resepsi Makna Mahabbah dalam Surat Ali Imran Ayat 31 oleh Praktik-

Praktik Penganut Wetu Telu di Desa Bayan Lombok Utara‖ secara mendalam. Maka 

dari itu, penelitian dalam Tesis ini belum ada yang mengkajinya sehingga penulis 

tertarik untuk menjalaskan terkait judul yang diatas dari segi pandangan bagaiamana 

Islam Wetu Telu meresepsikan makna mahabbah dalam surat Ali-Imran ayat 31 yang 

dilihat dari praktik-praktik keagamaan dalam komunitasnya. 

E. Kerangka  Teoritik 

Dalam sebuah riset dibutuhkan terdapat landasan ataupun kerangka teori 

selaku acuan buat memusatkan hasil riset yang dituju. Oleh karena itu penulis 

                                                           
23

 Anshori, Penggunaan Ayat-ayat Al-Qur’an sebagai Mahabbah, Tesis (Surabaya: UIN 

Sunan Ampel, 2019). 
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menggunakan teori Stuart Hall
24

 tentang resepsi pembaca, karena dapat membantu 

memahami masalah dalam penelitian ini. Resepsi ialah satu wujud teori yang tumbuh 

pada dunia sastra untuk menganalisis tulisan, namun konsep tersebut bisa dipakai 

dalam riset terhadap teks yang nonsastra. Kata Resepsi berasal dari Latin (recipere) 

serta Inggris (reception) artinya penerimaan ataupun penyambutan. Resepsi berarti 

penikmatan ataupun penerimaan suatu bacaan oleh pembaca. Resepsi ialah aliran 

yang mempelajari bacaan dengan bertitik belakang terhadap teks kepada pembaca 

yang memberikan respons ataupun asumsi terhadap teks tersebut.
25

 Resepsi 

merupakan peoses penerimaan teks oleh pembaca yang akhirnya memunculkan 

reaksi-reaksi yang beragam terhadap teks tersebut.  

Stuart Hall dengan teori resepsinya yakni encoding dan decoding yang 

menyatakan bahwasanya produksi makna adakalanya tidak selalu menjamin 

konsumsi makna.
26

 Pemaknaan pesan tergantung dari latar belakang audiens (reader) 

dan pengalamannya. Dengan demikian, arti pesan-pesan dapat diinterpretasikan 

dengan metode yang berbeda dan tidak ada tujuan berkata bahwasanya seluruh arti 

tersebut mempunyai kedudukan yang setara atau universal, suatu teks hendak 

distrukturkan pada dominasi yang tertuju kepada arti yang dikehendaki ialah arti yang 

                                                           
24

 Stuart Hall, Cultural Studies 1983: A Theoretical History (Durham: Duke University Press, 

2016). 
25

 Saifudin Zuhri Qudsy dan Kusuma Dewi, Living Hadis : Praktik, Resepsi, Teks dan 

Transmisi (Yogyakarta: Q-Media, 2018), 11. 
26

 Stuart Hall, Essential Essay, Vol. 1 (Durham: Duke University Press, 2018); Chris Barker, 

Cultural Studies: Teori dan Praktik, Ter Nurhadi (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2015), 35. 
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diinginkan teks melalui pembaca.
27

 Ada pula penafsiran encoding merupakan proses 

membuat pesan yang cocok dengan pesan tertentu. Sebaliknya, decoding merupakan 

proses pemakaian kode untuk dapat memaknai suatu pesan. Dalam prosesnya 

terhadap komunikasi tersebut readers atau audiens berfungsi aktif dalam mengartikan 

makna serta menginterpretasikan suatu pesan yang diterima mereka, yang dapat saja 

tidak cocok dengan arti yang tercantum dalam pesan tersebut.
28

 Lebih mudahya lagi 

encoding itu diartikan mengkode, sedangkan decoding diartikan mengurai kode. 

Di saat proses pesan dibuat, diedarkan, serta digunakan secara diskursus, 

timbul distorsi ataupun kesalapahaman disebabkan pesan yang tersembunyi 

(encoding) dan tidak di artikan (decoding) dengan metode yang di tujukan, terdapat 

semacam tidak adanya identitas ataupun minimnya kesetaraan antara pemberian 

pesan (encoding) serta penerapan pesan (decoding). Pada kedua intisari dari pesan 

dapat menghasilkan perbedaan yakni satu sisi pada produsen membuat pesan 

sebaliknya disisi lain audiens menghasilkan arti, sehingga pengkodean serta 

pengodean keduanya merupakan momen kreatif. Hal tersebut memandang 

bahwasanya pembaca ataupun audiens sama-sama penting.
29

 Proses decoding yang 

diuraikan oleh pembaca itu tidak semuanya sama, menurut Hall tergantung pada 

tingkat sosialnya berdasarkan kelas dan gender. Lebih jelasnya ia memetakan posisi 

pembaca terhadap teks pada tiga posisi 

                                                           
27

 Barker, Cultural Studies: Teori dan Praktik, 287. 
28

 Agistian Fathurizki dan Ruth Mei Ulina Malau Malau, ―Pornografi Dalam Film: Analisis 

Resepsi Film "Men, Women dan Children),‖ ProTVF 2, no. 1 (2018): 21. 
29

 Panshaiskpradi, ―Resepsi Khalayak Mengenai Tarhim,‖ Communicatus: Jurnal Ilmu 

komunikasi 2, no. 2 (June 25, 2019): 184,  
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Pertama, posisi dominan hegemoni yakni audiens menerima secara utuh 

terhadap teks yang sudah dibaca. Jika diterapkan dalam penelitian ini, penganut Wetu 

Telu menerima secara penuh atau sempurna isi teks al-Qur‘an dari agen. 

Kedua, posisi neogoisasi, artinya kode yang telah dinegoisasikan yang 

berpendapat bahwa terdapatnya legitimasi kode terdahap pengaruh yang bersifat 

abstrak yang membuat aturan serta adaptasinya sendiri bersumber pada atas suasana 

tertentu.
30

 Maka, jika diterapkan dalam penelitian ini yaitu para penganut Wetu Telu 

tidak menerima semua hal isi teks al-Qur‘an namun hanya sebagian saja, karena ada 

faktor keilmuan atau pengetahuan terdahulu yang akhirnya mendasari adanya 

negoisasi.   

Ketiga, posisi oposional artinya kode oposisional dimana orang menguasai 

encoding( penyusunan kode) yang sangat disukai tetapi menolaknya serta men- code( 

membongkar kode) dengan metode kebalikannya. Maksud dari oposional jika 

diaplikasikan dalam penelitian ini maka para penganut Wetu Telu menolak sebagian 

besar isi teks al-Qur‘an yang dikemukakan oleh agen. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam riset ini menggunakan tata cara kualitatif deskriptif. Tata cara kualitatif 

merupakan proses pengumpulan informasi pada sesuatu alamiah dengan memakai 

tata cara ilmiah serta dicoba oleh penulis ataupun periset yang tertarik dengan 

                                                           
30

 Barker, Cultural Studies: Teori dan Praktik. 
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cara alamiah.
31

 Sebaliknya tata cara deskriptif merupakan tata cara yang 

menggambarkan sesuatu objek ataupun kejadian historis tertentu, setelah itu 

diiringi dengan usaha pengambilan kesimpulan secara universal bersumber pada 

fakta- fakta sejarah tersebut.
32

  

Ada pula bentuk riset yang digunakan merupakan riset observasi. Riset 

observasi bertujuan untuk dapat mengkaji dengan metode sistematis terhadap 

gagasan/komentar/pemikiran seseorang pemikir.
33

 Ada pula bentuk riset yang 

digunakan merupakan riset observasi. Riset observasi bertujuan untuk dapat 

mengkaji dengan metode sistematis terhadap gagasan/komentar/pemikiran 

seseorang pemikir. Yang diartikan dalam riset ini merupakan pengkajian resepsi 

terhadap makna mahabbah dalam surat ali-Imran terhadap penganut Wetu Telu 

yang berada di Desa Bayan kabupaten Lombok Utara. 

2. Sumber Data  

Adapun terkait sumber data pada penelitian ini, peneliti sudah membaginya 

jadi dua macam, yakni data primer dan data skunder.  

a. Data primer merupakan sumber data utama yang dibutuhkan oleh penulis 

saat mencari data lapangan. Jika diterapkan dalam penelitian ini, maka data 

primernya ialah wawancara dari informan penganut Wetu Telu  

                                                           
31

 David William, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 5. 
32

 Hadari Nawawi dan Mimi Martini, Penelitian Terapan (Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press, 1994), 73. 
33

 Syahrin Harahap, Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam (Istiqamah mulya Press, 2006), 
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b. Sedangkan yang dimaksud data sekunder merupakan sumber tambahan 

yang berkaitan dengan tema penelitian tesis sebagai penguat analisis 

penulis. Jika diterapkan dalam penelitian ini, maka data sekundernya ialah 

literatur-literatur yang membahas mengenai Mahabbah dalam Islam dan 

budaya Sasak 

3. Metode Pengumpulan Data 

Data Informasi yang berhubungan pada kejadian Wetu Telu terhadap praktik- 

praktinya selaku sumber primer. Sebaliknya informasi yang berkaitan dengan 

analisis dicari melalui literatur serta hasil riset terpaut. Sumber informasi skunder 

ini dibutuhkan, paling utama dalam rangka menguatkan analisis perkara. 

4. Analisis Data 

Pada tahap ini, Teknik analisis bagi peneliti gunakan dalam penelitian ini 

antara lain yakni:
34

  

a. Intepretasi  

 Interpretasi yang diartikan ialah upaya tercapainya uraian yang benar 

terhadap fakta serta data. Adapun proses dalam interpretasi p ini ialah yang 

pertama, menyelidiki tiap proses interpretasi pada praktik-praktik keagamaan 

terhadap pemeluk Wetu Telu. Yang Kedua, menguraikan penafsiran serta 

resespsi terkait mahabbah bagi penganut Wetu Telu dalam surat ali-Imran 

ayat 31. 

                                                           
34

 Harahap, 59. 
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b. Induksi dan Deduksi 

 Induksi serta deduksi bisa pula disebut dengan generalisasi, dalam 

perihal proses tersebut, hasil dari kejadian dianalisis, setelah itu uraian yang 

,mengalami di dalamnya diformulasikan menuju statemen yang umum. 

Sebaliknya deduksi merupakan upaya buat eksplisitasi serta pelaksanaan 

terhadap praktik- praktik Islam Wetu Telu secara umum.  

c. Pendekatan  

 Sebagian besar dalam riset ini penulis memakai tata cara historis. 

Guna melalui pendekatan historis agar dapat mengurai sejarah serta latar balik 

kejadian praktik-praktik keagamaan bagi pemeluk Wetu Telu selaku objek 

kajian, supaya penulis menemukan cerminan tentang resepsi selaku 

pendekatan utama.  

G. Sistematika Pembahasan 

Agar suatu penelitian dipahami dengan mudah, maka pembahasan dalam 

penelitian ini dibagi menjadi lima bab sebagai berikut: 

Bab pertama menjelaskan latar belakang akan pentingnya dalam penelitian ini 

untuk dilaksanakan. Pada bab ini membahasan dalam merumuskan masalah, tujuan 

penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua membahas penjelasan gambaran umum mengenai Wetu Telu dan 

Praktik-praktiknya di Desa Bayan wilyah Lombok Utara, meliputi; sejarah 

perkembangan Islam Wetu Telu, letak geografisnya, dan praktik-praktiknya 
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Bab ketiga penulis menguraikan tinjauan umum mahabbah yang meliputi 

pengertian, lingkup kajian mahabbah dalam al-Qur‘an. 

Bab keempat akan dipaparkan mengenai analisis terhadap resepsi makna 

mahabbah terhadap Wetu Telu dengan menginterpretasikan al-Quran surat Ali ‗Imran 

ayat 31 dengan teori yang digunakan oleh penulis sebagai tolak ukur analisis. 

Bab kelima merupakan uraian terakhir yang menjelaskan kesimpulan dari 

hasil penelitian serta saran.  
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C. Transmisi dan Tujuan Penganut Wetu Telu Terhadap Makna Mahabbah dalam 

Surat Ali-Imran Ayat 31 

Dari sekian narasumber mengenai pola respsi mereka terhadap mahabbah 

dalam surat Ali-Imran ayat 31 tersebut, sebagian besar dari kalangan Wetu Telu di 

Bayan yang berada pada bagian negosiasi. Artinya baik dari kalangan awam atau 

pada tokoh-tokoh mereka mengartikan bahwa tidak hanya sesuai yang diajarkan oleh 

ajaran Islam saja yang harus mereka kerjakan, akan tetapi seiring berjalannya waktu 

juga perlu budaya yang harus masuk dalam setiap ranah apapun terkhusus pada setiap 

praktek-praktek keagamaan. Namun dari kalangan tersebut terdapat juga yang berada 

pada pihak hegemoni dominan, yang mana mereka menerima secara teks apa yang 

telah diajarkan oleh ajaran Islam, tanpa adanya pengaruh apapun. Hal ini disebabkan 

saat ini sedikit demi sedikit dari penganut Wetu Telu memulai perubahan pola 

pemikiran mereka yang didasari para pendakwah dan ulama Lombok yang banyak 

memberikan pengaruh besar bagi penganut Wetu Telu dan memberikan beasiswa 

penuh terhadap penduduk warga Bayan di pondok pesantren. Dan ini merupakan 

kerja keras dan tidak akan pernah berhenti untuk berproses hingga akhir hayat agar 

semua warga Lombok, khususnya masyarakat Bayan bagi penganut Wetu Telu untuk 

bisa melihat dunia Islam secara rahmatan lil’alamin.
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BAB V 

PENUTUP 

Bab ini merupakan penutup dari penelitian yang akan memeberikan 

kesimpulan terkait dengan rumusan masalah yakni mengenai praktik-praktiknya dan 

pola resepsi dari penganuut Wetu Telu terhadap makna teks ayat sebagaimana yang 

telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Kesimpulan tersebut diantaranya: 

A. Kesimpulan 

1. Mahabbah dapat diartikan dalam bahasa Indonesia yang bermakna cinta. Kata 

tersebut berakar dari bahasa arab yakni Ahabba-Yuhibbu-Mahabbatan, 

maknanya antara lain kecintaan, mencintai dengan mendalam, atau cinta yang 

dalam. Mahabbah (cinta) adalah tendensi hati terhadap suatu hal yang 

menyenangkan. Jika tendensi hati bertambah kuat, maka mahabbah berubah 

menjadi ‘isyq (asyik-masyuk). Mahabbah merupakan tendensi hati secara 

penuh terhadap sesuatu, sampai atensi terhadapnya lebih tinggi dibandingkan 

harta, jiwa dan diri sendiri, penerimaan baik secara lahiriah maupun batiniah 

merupakan sikap diri, larangan dan perintahnya, dan perasaan diri terhadap 

lemahnya cinta yang dilimpahkan pada-Nya (Allah dan Rasul). Dalam 

penjelasan tafsir al-Qur‘an bahwsanya Mahabbah kepada Rasul bertingkat-

tingkat. Mengikuti dalam amalan wajib, selanjutnya mengikuti beliau dalam 

amalan sunnah muakkadah, selanjutnya sunnah-sunnah yang lain walau tidak 

muakkadah, dan mengikuti beliau, bahkan dalam adat istiadat dan tata cara 
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kehidupan keseharian beliau, walau bukan merupakan ajaran agama. 

Mengikuti dalam memilih model dan warna alas kaki bukanlah bagian dari 

ajaran agama, tetapi bila itu dilakukan demi cinta dan keteladanan kepada 

beliau, maka Allah tidak akan membiarkan seseorang yang cinta kepada Nabi 

bertepuk sebelah tangan. 

2. Terkait keterpengaruhan informasi yang kuat dan masyhur para pendakwah 

terhadap penganut Wetu Telu, Sunan Prapen dan para Ulama Lombok telah 

melalui tahap untuk merubah pola resepsi yang dianut oleh kaum Wetu Telu 

dengan cara menjelaskan al-Qur‘an dan hadis melalui konsep sufi mistik yang 

mana hal tersebut sampai sekarang pun masih terasa resepsi dari pemahaman 

penganut Wetu Telu di Bayan terkait meresepsikan makna mahabbah dalam 

surat ali-‗Imran ayat 31. Sebagian dari komunitas tersebut berpihak pada 

bagian negosiasi, artinya mereka mengkontekstualisasikan ayat tersebut 

terhadap yang mereka lakukan saat ini yakni kuatnya pengaruh budaya yang 

masuk kedalam tiap praktik-praktik keagamaan dan mereka mengartikan 

bahwa itulah resepsi bentuk mahabbah mereka saat ini. Kemudian ada juga 

dari kalangan mereka yang meresepsikan bahwa mahabbah yang dijelaskan 

dalam ayat tersebut sesuai dengan syari‘at Islam tanpa adanya pengaruh 

apapun. Dan ini bagian dari hegemoni dominan dari masyarakat Bayan pada 

penganut Wetu Telu.  
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B. Saran 

Dalam penelitian ini perlu untuk ditindaklanjuti agar mendapatkan hasil yang 

lebih akurat tentang resepsi ayat al-Qur‘an di penganut Wetu Telu dan perlu 

dikembangkan dalam penelitian dengan kajian yang harus lebih luas. Dengan 

pemikiran terhadap pola pikir atau resepsi itu, diharapkan mampu memaparkan pola 

pemahaman mereka terhadap teks-teks al-Qur‘an. Dan itu juga bisa menjadi dasar 

dalam menyikapi pola terhadap perilaku keagamaan para penganut Wetu Telu 
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