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Abstrak 

Tesis ini membahas tentang praktek mappanini bosi atau menangkal hujan 

masyarakat suku bugis di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Ritual mappanini bosi 

ini cukup unik untuk diteliti sebab dalam ritualnya masyarakat setempat 

menggunakan ayat Al-Qur’an sebagai mantra, dan berbeda dengan praktek 

menangkal hujan masyarakat Indonesia pada umumnya. Penelitian ini bertujuan 

untuk melihat bentuk resepsi masyarakat terhadap ayat Al-Qur’an serta melihat 

bagaimana masyarakat memaknai ayat Al-Qur’an dalam ritual mappanini bosi. Oleh 

sebab itu, penulis merumuskan beberapa pertanyaan. Bagaimana makna objektif, 

makna ekspresif, makna dokumenter ayat-ayat Al-Qur’an dalam ritual mappanini bosi 

masyarakat suku bugis Kabupaten Bone?. Bagaimana masyarakat suku Bugis di 

Kabupaten Bone meresepsi ayat-ayat Al-Qur’an dalam ritual mappanini bosi ?.  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan 

(field research) yang bertempat di bagian kota Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. 

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer 

didapatkan dari hasil observasi di lapangan dan wawancara dengan para pelaku ritual 

dan tokoh-tokoh agama setempat. Data sekunder diperoleh dari buku-buku sosial dan 

keagamaan yang berkaitan dengan tema penelitian. Pengumpulan data dilakukan 

dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dianalisis dengan cara 

reduksi data, display data, dan kesimpulan. Teori yang digunakan adalah teori resepsi 

dan teori sosiologi pengetahuan.  

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa makna objektif yang ditemukan 

adalah praktek mappanini bosi ini wajib dilakukan setiap kali akan menggelar acara-

acara besar. Konteks sosial masyarakat bugis Bone mengharuskan ritual mappanini 

bosi ini wajib dilakukan di setiap acara besar sebelum dimulai. Makna ekspresif yang 

dimunculkan adalah, sebagai pengantar agar hajat yang dilakukan lancar tanpa 

hambatan, sebagai sarana untuk memperlancar rezeki, sebagian merasakan 

ketenangan hati dan jiwa setelah membaca bacaan-bacaan itu. Makna dokumenternya 

adalah Al-Qur’an telah menyatu di dalam jiwa mereka, hal ini dapat dilihat sebelum 

melakukan aktifitas kesehariannya, mereka selalu mengaplikasikan bacaan-bacaan 

Al-Qur’an misalnya sebelum minum membaca bismillah, setelah makan pun 

membaca hamdalah. Begitupun dalam ritual mappanini bosi, bacaan 

bismillahirrahmanirrahim, shalawat, surah Al-Ikhlas, dan surah Al-Kautsar. 

Rangkaian ritual mappanini bosi menunjukkan bentuk usaha yang tinggi dan sesuai 

dengan ajaran para ulama terdahulu (Al-Qur’an dan Hadis). Resepsi ayat Al-Qur’an 

dalam ritual mappanini bosi ini merupakan ajaran para ulama terdahulu yang 

kemudian dilestarikan dengan kepercayaan nenek moyang dan telah menjadi tradisi 

bagi masyarakat bugis Bone. Bacaan yang diajarkan itu memiliki hubungan diakronis 

dengan Al-Qur’an dalam konteks dan praktek di masa awal, artinya ayat tersebut 

mengalami proses transmisi transformasi. Terdapat beberapa hadis yang 

menunjukkan bahwa bacaan-bacaan dalam ritual mappanini bosi telah diresepsi jauh 

sebelum Islam masuk ke Nusantara dengan konteks dan praktek yang berbeda. 

Kandungan dari hadis-hadis tersebut kemudian diajarkan kepada masyarakat dengan 

memasukkannya kedalam ritual yang kental dengan paham animisme dan dinamisme.  
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I. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama 

Huruf 

Latin 
Keterangan 

 ....... Alif ا
Tidak 

dilambangkan 

 Bā’ B Be ب

 Tā T Te ت

 Sā ṡ Es  titik atas ث

 Jīm J J ج

 Hā ḥ ح
Ha titik di 

bawah 

 Khā’ Kh Ka dan Ha خ

 Dāl D De د

 Zāl Ż Zet titik atas ذ

 Rā’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sīn S Es س

 Syīn Sy Es dan Ye ش

 Sād .s ص
Es titik di 

bawah 

 Dād ḍ De titik di ض
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bawah 

 Tā’ ṭ ط
Te titik di 

bawah 

 Zā’ ẓ ظ
Zet titik di 

bawah 

 ‘ Aīn‘ ع
Koma terbalik 

keatas 

 Gaīn G Ge غ

 Fā’ F Ef ف

 Qāf Q Qi ق

 Kāf K Ka ك

 Lām L El ل

 Mīm M Em م

 Nūn N En ن

  Wāwu W We و

 Hā’ H Ha ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Yā’ Y Ye ي

 

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 Ditulis Muta’addidah متعددة

 Ditulis ‘iddah عدة
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III. Ta’ Marbūṭah di akhir kata 

1. Bila dimatikan tulis h 

 Ditulis ḥikmah حكمة

 Ditulis Jizyah جزية

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap 

ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali 

bila dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila ta’ marbuṭah diikuti dengan kata sandang “al” serta 

bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h 

 Ditulis كرامةاألولياء
Karāmah al-

auliyā’ 

3. Bila ta’ marbuṭah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan 

dammah ditulis t 

 Ditulis Zakāt al-fịtr زكاةالفطر

 

IV. Vokal Pendek 

 faṭhạh Ditulis A ــَــــــــــــــ

 Kasrah Ditulis I ــــــــــــــِــ

 dammah Ditulis U. ــــُــــــــــــ

 

 

V. Vokal Panjang 

1. Faṭhạh +alif 

 جاهلية

Ditulis 

Ditulis 

Ā 

Jāhiliyah 

2. Faṭhạh + ya’ mati 

 تنسى

Ditulis 

Ditulis 

Ā 

Tansā 
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3. Kasrah + ya’ mati 

 كريم

Ditulis 

Ditulis 

Ī 

Karīm 

4. ḍammah + wawu mati 

 فروض

Ditulis 

Ditulis 

Ū 

Furūd 

 

VI. Vokal Rangkap 

1. Faṭhạh + ya’ mati 

 بينكم

Ditulis 

Ditulis 

Ai 

Bainakum 

2. Faṭhạh + wawu 

mati 

 قول

Ditulis 

Ditulis 

Au 

Qaul 

 

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 Ditulis a’antum أأنتم

 Ditulis u’iddat أعدت

 

VIII. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

 Ditulis al –Qur’ān القرآن

 Ditulis al-Qiyās القياس

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya 

 ’Ditulis as –Samā السماء
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 Ditulis asy- Syams الشمس

 

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 

 Ditulis Ahl as-Sunnah أهل السنة

 

 

  



xiii 
 

KATA PENGANTAR 

الرحمان الرحيمبسم هللا   
 

Segala puji bagi Allah Swt.,  berkat rahmat dan karunia-Nyalah  sehingga 

kita dapat sampai pada titik atau jenjang kehidupan ini. Shalawat dan salam tetap 

tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. suri tauladan bagi umat 

Muslim sekalian. 

Pada kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan bahwa tesis ini  telah 

selesai dengan keyakinan bahwa masih sangat jauh dari kata sempurna. Namun 

hasil yang sederhana ini semoga dapat menjadi tolak ukur nilai pembelajaran bagi 

masyarakat luas. Penulis sangat berterima kasih kepada berbagai pihak yang 

berperan penting dalam pembelajaran yang telah ditempuh oleh penulis selama 

kurang lebih 2 tahun. Terutama dalam penyelesaian karya tulis ini, baik itu 

bantuan moral maupun materi. Dengan ini saya sampaikan beribu terima kasih 

kepada: 

1. Prof. Dr. Phil. Almakin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta. 

2. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A., selaku Dekan Fakultas 

Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

sekaligus pembimbing tesis yang telah memberikan masukan dan arahan 

di tengah-tengah kesibukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

tesis ini. 



xiv 
 

3. Dr. Imam Iqbal, S.Fil.I., M.S.I., selaku Ketua Prodi Program Magister 

(S2) Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran 

Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas arahan-

arahannya selama ini, dan terima kasih telah menjadi orang tua kami 

selama menempuh studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

4. Segenap dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, khususnya 

Prodi Aqidah dan Filsafat Islam Konsentrasi Studi Quran dan Hadis 

yang telah memberi ilmu yang bermanfaat kepada penulis. 

5. Teman-teman AKSEL 2014, Ikatan Alumni Pondok Pesantren Al-Ikhlas 

ujung (IKA). Terima kasih atas kebersamaanya selama ini. 

6. Teman bermain, yang selalu menemani penulis di saat kepenulisan 

karya tulis ini, selalu ada di saat duka maupun duka penulis, Winceh 

Herlena, S.E. terima kasih atas dorongan semangatnya kepada penulis. 

7. Kepada keluarga terkhusus kepada orang tuaku yang tidak pernah 

mengenal lelah dalam mendampingi anak-anaknya serta semangat 

selama kepenulisan tesis ini. 

Selebihnya, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca. 

Amin. 

  

Yogyakarta, 25 Desember 2020 

 

 

 

Muh. Mu’ads Hasri, S.Ag. 

NIM. 18205010078 



xv 
 

 

DAFTAR ISI 

 

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

HALAMAN NOTA DINAS ..........................................................................  ii 

SURAT PERNYATAAN  .............................................................................  iii 

HALAMAN PENGESAHAN .......................................................................  iv 

MOTTO ........................................................................................................  v 

HALAMAN PERSEMBAHAN ....................................................................  vi 

PEDOMAN TRANSLITERASI ...................................................................  vii 

ABSTRAK .....................................................................................................  xii 

KATA PENGANTAR ................................................................................... xiii 

DAFTAR ISI .................................................................................................. xv 

BAB I  PENDAHULUAN .............................................................................  1 

A. Latar Belakang Masalah ................................................................  1 

B. Rumusan Masalah..........................................................................  5 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ....................................................  5 

D. Kajian Pustaka ...............................................................................  6 

E. Kerangka Teoritis ..........................................................................  12 

F. Metode Penelitian ............................................................................. 16 

G. Sistematika Pembahasan ................................................................  21 

BAB II  GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SUKU BUGIS 

KABUPATEN BONE  .................................................................................... 23 

 

A. Profil Kabupaten Bone ...................................................................  23 



xvi 
 

1. Letak Geografis .......................................................................  23 

2. Kependudukan .........................................................................  24 

3. Mata Pencaharian .....................................................................  25 

B. Setting Sosial Masyarakat Bugis Kabupaten Bone..........................  25 

1. Keadaan Sosial ......................................................................... 25 

2. Norma Sosial Masyarakat .........................................................  30 

3. Islamisasi dan Peran Ulama dalam Kehidupan Keagamaan ......  34 

C. Tradisi dan Ritual Keagamaan Masyarakat Bugis Bone .................  36 

1. Mappanre Temme’ .................................................................... 37 

2. Makkatte’....................................................................................  38 

3. Mabbaca Baca .........................................................................  40 

D. Ritual Mappanini Bosi  Masyarakat Suku Bugis Bone..................... 42 

1. Definisi, Waktu dan Tempat Ritual............................................. 42 

2. Persiapan Prosesi Ritual.............................................................. 44 

BAB III  RAGAM DAN PEMAKNAAN AYAT AL-QUR’AN DALAM 

RITUAL MAPPANINI BOSI  MASYARAKAT SUKU BUGIS 

KABUPATEN BONE  .................................................................................. 46 

 

A. Bentuk dan Prosesi Ritual Mappanini Bosi ..................................... 46 

1. Mappanini Bosi Bentuk Pertama ............................................... 46 

2. Mappanini Bosi Bentuk Kedua.................................................. 48 

3. Mappanini Bosi Bentuk Ketiga ................................................. 50 

4. Mappanini Bosi Bentuk Keempat .............................................. 51 

5. Mappanini Bosi Bentuk Kelima ................................................ 53 



xvii 
 

B. Pemaknaan terhadap Ayat-ayat Al-Qur’an dalam Ritual Mappanini 

Bosi bagi Masyarakat Bugis Bone ................................................. 55  

1. Makna Objektif Ayat Al-Qur’an dalam Ritual Mappanini  

Bosi............................................................................................ 57 

2. Makna Ekspresif Ayat Al-Qur’an dalam Ritual Mappanini  

Bosi ...........................................................................................60 

3. Makna Dokumenter Ayat Al-Qur’an dalam Ritual Mappanini  

Bosi........................................................................................... 62 

BAB IV  RESEPSI AYAT-AYAT AL-QUR’AN DALAM RITUAL 

MAPPANINI BOSI  ...................................................................................... 66 

 

A. Analisis Resepsi terhadap Ayat Al-Qur’an dalam Ritual  Mappanini 

Bosi Analisis Resepsi terhadap Ayat Al-Qur’an dalam Ritual  

Mappanini Bosi ...........................................................................  66 

B. Resepsi Fungsional Ayat Al-Qur’an dalam Ritual Mappanini  

Bosi................................................................................................. .71 

BAB V  PENUTUP......................................................................................  81 

A. Kesimpulan .................................................................................  81 

B. Saran  ..........................................................................................  84 

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................  84 

LAMPIRAN-LAMPIRAN ............................................................................ 91 

CURRICULUM VITAE ............................................................................. 97 

 



1 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Beberapa masyarakat suku Bugis di Kabupaten Bone telah 

menjadikan ayat Al-Qur’an sebagai mantra dalam praktek mappanini atau 

biasa disebut dengan ritual menangkal hujan. Berbeda dengan masyarakat 

Indonesia pada umumnya yang mengadakan ritual menangkal hujan 

dengan benda-benda tertentu. Hal ini dapat dilihat dalam penelitian 

Imaniar Yordan Christy yang menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia 

dan Jepang menggunakan sesajian dan teru-teru bozu  sebagai objek 

material dalam ritual menangkal hujan.1 Selain itu, penelitian yang 

dilakukan Nurfitriyanti juga menemukan bahwa garam dan pakaian bekas 

juga menjadi benda yang digunakan untuk menangkal hujan, seperti yang 

dilakukan oleh masyarakat di Desa Kabuderapat.2 

Penelitian tentang mappanini bosi ataupun menangkal hujan 

selama ini hanya memfokuskan pada tiga aspek kajian saja. Pertama, 

kajian yang meneliti tentang benda-benda yang digunakan sebagai 

                                                             
1 Teru-teru bozu adalah boneka putih yang digantung di jendela. Lihat Imaniar Yordan 

Christy, “Objek-objek dalam Ritual Penangkal Hujan” dalam Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan, 

Vol. 12, No. 1 Juli 2017. hlm, 70-76. 
2 Nurfitriyanti, “Kepercayaan Masyarakat terhadap Pawang Hujan di Desa Kedaburapat 

Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti”, Skripsi Jurusan Aqidah Filsafat UIN 

Sultan Syarif Kasim Riau 2012. 
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penangkal hujan.3 Kedua, kajian yang membahas aspek mantra yang 

dibacakan untuk menangkal hujan.4 Ketiga, kajian yang menggunakan 

ayat Al-Qur’an sebagai doa untuk melengserkan hujan ke daerah lain.5 

Hanya saja, kajian di atas belum menyentuh aspek perpaduan ayat-ayat 

Al-Qur’an dengan mantra lokal dalam ritual. Oleh sebab itu, penelitian ini 

penting untuk dikaji mengingat bahwa hal semacam ini belum pernah 

disentuh di ranah akademik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk 

mengkaji ayat-ayat Al-Qur’an yang digunakan dalam ritual masyarakat 

setempat untuk menangkal hujan. 

Praktek menangkal hujan di suku Bugis Bone biasa disebut dengan 

mappanini bosi (selanjutnya disebut mappanini bosi). Beberapa 

masyarakat, ustadz dan yang memiliki hajat acara yang ada di daerah ini 

mempercayai bahwa ritual mappanini bosi yang disertai dengan bacaan 

Al-Qur’an itu ampuh untuk menangkal hujan. Salah satunya dengan 

mengawali ritual dengan bismi Allahi arrahma̅ni arrahi̅m dan disambung 

dengan membaca shalawat ataupun surah Al-Ikhlas kemudian dilanjut 

                                                             
3 Evi Junalisah, “Peranan Pawang Hujan dalam Pesta Pernikahan pada Etnis Jawa di 

Tenjowan Keamatan Ujung Pandang Kabupaten Simalungun”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan 2016, dalam http://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/17146  diakses pada 

25 November 2019; lihat juga Nurfitriyanti, “Kepercayaan Masyarakat terhadap Pawang Hujan di 

Desa Kedaburapat Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti”, Skripsi Jurusan 

Aqidah Filsafat UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2012; Imaniar Yordan Christy, “Objek-objek 
dalam Ritual Penangkal Hujan” dalam Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan, Vol. 12, No. 1 Juli 

2017. hlm, 70-76. 
4 Arif Musdiman Tomia, dkk., “Ritual KafoilanoGhuse pada Masyarakat Muna Desa 

Lahontoe Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna”, dalam Jurnal Kelisanan Sastra dan Budaya, 

Vol. 2, No. 1 Januari, 2019, hlm. 1-8. Lihat juga Sandi Irawan, dkk., “Struktur dan Makna Mantra 

Kuda Lumping” dalam Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa, Vol. 3 No. 6, 2014, 

dalam http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/6087 diakses pada 26 November 

2019. 
5 Imroatussholihah, “Resepsi Terhadap Pembacaan Surah Al-Lahab Sebagai Penangkal 

Hujan (Studi living Qur’an di Pondok Pesantren Raudhatul Mujawwidin Jambi)”, Skripsi Fakultas 

Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018. 

http://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/17146
http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/6087
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dengan mantra lokal. Bacaan tersebut terkadang digunakan dalam ritual 

mappanini bosi. Begitupun dengan benda-benda yang digunakan 

bermacam-macam, salah satunya dengan menggunakan dayung toilet, 

menyalakan lilin di dalam toilet, merebus batu, dll.  

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana makna dan 

resepsi ayat-ayat Al-Qur’an dalam ritual mappanini bosi masyarakat suku 

bugis di Kabupaten Bone. Selain dari pada itu, penelitian ini juga ingin 

menampilkan salah satu kearifan lokal yang dipraktekkan oleh masyarakat 

suku bugis Bone yang melibatkan pembacaan potongan ayat Al-Qur’an 

serta unsur-unsur keislaman di dalamnya. Hal ini ditujukan untuk melihat 

adanya proses Islamisasi yang inklusif yang ditampakkan oleh masyarakat 

setempat dalam ritual tersebut. Oleh sebab itu, penelitian ini akan 

menggunakan teori resepsi Al-Qur’an Ahmad Rafiq dan teori sosiologi 

pengetahuan yang dipopulerkan oleh Karl Mannheim untuk menganalisis 

fenomena tersebut. 

Resepsi Al-Qur’an merupakan usaha untuk mengetahui bagaimana 

seseorang menerima, bereaksi, merespon, atau menggunakan Al-Qur’an 

sebagai teks, kalimat atau dalam bentuk mushaf, dengan kata lain, respon 

masyarakat terhadap Al-Qur’an atau Al-Qur’an yang hadir dalam 

keseharian masyarakat.6 Selain itu, teori sosiologi pengetahuan yang 

ditawarkan oleh Karl Mannheim berusaha untuk melihat makna objektif 

atau makna yang ditentukan oleh konteks sosial dimana tindakan itu 

                                                             
6 Ahmad Rafiq, The Reciption of The Qur’an in Indonesia: A Case Study of The Place of 

The Qur’an in a Non-Arabic Speaking Community, (Ann Arbor: ProQuest LLC, 2014), hlm. 145 
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berlangsung, melihat makna ekspresif atau makna yang ditunjukkan oleh 

aktor, dan melihat makna dokumenter yang merupakan makna tersirat atau 

makna tersembuyi sehingga pelaku tidak menyadari bahwa praktek yang 

dilakukan itu menunjukkan kebudayaan secara keseluruhan.7 

Penelitian ini berangkat dari argumen dasar bahwa sebagian 

masyarakat Indonesia di beberapa daerah masih mempercayai bahwa 

dengan menggunakan benda-benda dan mantra-mantra dalam ritual itu 

dapat menangkal atau melengserkan hujan sesuai dengan keinginan dan 

tujuan tertentu. Beberapa wilayah ada yang melakukan ritual hanya 

dengan menggunakan benda saja, adapun yang hanya menggunakan 

mantra. Merupakan suatu hal yang unik apabila ayat Al-Qur’an digunakan 

sebagai mantra dalam ritual untuk menangkal hujan, meskipun ayat-ayat 

Al-Qur’an sebenarnya telah diresepsi di lingkungan masyarakat sebagai 

obat, sebagai pelindung dan masih banyak lagi,8 namun fenomena seperti 

ini sangat jarang ditemukan. 

Resepsi ayat-ayat Al-Qur’an sendiri sebenarnya berawal dari 

makna dan tujuan Al-Qur’an yang dipahami dan dialami oleh masyarakat 

Muslim secara murni.9 Resepsi tersebut membuktikan adanya pemaknaan 

Al-Qur’an yang tidak berkaitan dengan makna teks dan lebih berpegang 

                                                             
7 Karl Mannheim, Essays on The Sociology of Knowledge, (London: Oxford Uniersity 

Press, 1952), hlm. 44 
8 Muhammad Chirzin, “Mengungkap Pengalaman Muslim Berinteraksi dengan Al-Qur’an”, 

dalam Sahiron Syamsuddin (ed),  Metodologi Peneltian Living Al-Qur’an dan Hadis, 

(Yogyakarta: Teras, 2007), hlm. 15. 
9 M. Mansyur, “Living Qur’an dalam Lintas Sejarah Studi Al-Qur’an”, dalam Sahiron 

Syamsuddin (ed),  Metodologi Peneltian Living Al-Qur’an dan Hadis, (Yogyakarta: Teras, 2007), 

hlm. 7. 
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pada anggapan bahwa adanya fadhilah atau keutamaan-keutamaan dalam 

teks Al-Qur’an.10 Seperti halnya seseorang pada ayat-ayat tertentu dalam 

Al-Qur’an yang dipercayai mampu memberikan kesembuhan ketika 

membacanya di samping orang yang sedang sakit, memang secara makna 

teks tidak berkaitan dengan objek, namun karena telah diresepsi oleh 

masyarakat sehingga praktek tersebut diaplikasikan hingga saat ini.11 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasar pada beberapa masalah yang dipaparkan di atas, maka 

penulis mengaplikasikan teori resepsi dari Ahmad Rafiq dan teori makna 

dari Karl Mannheim dengan memasukkan beberapa rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana makna objektif, makna ekspresif, makna dokumenter ayat-

ayat Al-Qur’an dalam ritual mappanini bosi masyarakat suku bugis 

Kabupaten Bone Sulawesi Selatan ? 

2. Bagaimana masyarakat suku Bugis di Kabupaten Bone Sulawesi 

Selatan meresepsi ayat-ayat Al-Qur’an dalam ritual mappanini bosi ? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang patut untuk dicapai. 

Adapun tujuannya sebagai berikut: 

                                                             
10 Ahmad Rafiq, “Fadha̅il Al-Qur’an”, dalam Abdul Mustaqim dkk., Melihat Kembali Studi 

Al-Qur’an: Gagasan, Isu, dan Tren Terkini, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), hlm. 43. 
11 Ahmad Rafiq, The Reciption of The Qur’an in Indonesia: A Case Study of The Place of 

The Qur’an in a Non-Arabic Speaking Community, hlm. 166. 
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1. Untuk mengetahui makna objektif, makna ekspresif, makna 

dokumenter ayat-ayat Al-Qur’an dalam ritual mappanini bosi 

masyarakat suku bugis Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. 

2. Untuk mengetahui pembacaan ayat-ayat Al-Qur’an dan melihat 

bagaimana  masyarakat suku bugis Kabupaten Bone Sulawesi Selatan 

meresepsi ayat-ayat Al-Qur’an dalam ritual mappanini bosi. 

Selain tujuan, penelitian ini juga memiliki beberapa kegunaan sebagai 

berikut: 

1. Menambah wawasan pengetahuan di bidang ilmu keislaman secara 

umum baik bagi penulis maupun bagi pembaca. 

2. Adapun dalam ruang lingkup akademik, penelitian ini diharapkan 

dapat berkontribusi di bidang studi Qur’an khususnya yang berkenaan 

dengan living Qur’an 

3. Menjadikan penelitian sebagai sarana untuk menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan tentang living Qur’an. 

4. Selain menjadi tambahan wawasan untuk studi Islam, penelitian ini 

juga memberi wawasan yang luas bagi masyarakat serta menjadi bahan 

bacaan bagi pihak yang berkepentingan dengan tema seputar kajian 

dalam penelitian ini. 

 

D. Kajian Pustaka 

Terdapat beberapa literatur baik itu berupa buku, tesis, artikel 

maupun jurnal yang menyajikan informasi seputar kajian terhadap resepsi 
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ayat-ayat Al-Qur’an dan Living Qur’an, atau tema yang berkaitan dengan 

keduanya. Berikut literatur-literatur tersebut: 

Karya Ahmad Rafiq yang berjudul “Sejarah Al-Qur’an: dari 

Pewahyuan ke Resepsi (Sebuah Pencarian Awal Metodologis)”.12 Tulisan 

ini mememaparkan tentang resepsi Al-Qur’an yang mengambil bentuk 

praktik kultural di masa lalu hingga saat ini. Oleh sebab itu, mengkaji Al-

Qur’an tidak hanya mengkaji sebuah teks, tapi juga membaca masyarakat 

tempat Al-Qur’an dibaca, dipahami, diamalkan, dipraktekkan, dan 

digunakan untuk tujuan tertentu. 

Terdapat juga buku yang membahas mengenai living Qur’an, 

diantaranya ialah buku yang berjudul Be a Living Qur’an: Petunjuk 

Praktis Penerapan Ayat-ayat Al-Qur’an dalam Kehidupan Sehari-hari. 

Judul asli buku ini adalah Masyruk al-Khaṣ Ma’na al-Qur’an yang ditulis 

oleh Ibrahim Eldeeb.13 Buku ini berisi tentang langkah-langkah yang 

mudah untuk semakin cinta terhadap Al-Qur’an sebagai satu-satunya kitab 

yang kebenara ajarannya tidak dapat ditandingi. Fokus kajian ini lebih 

kepada pengaplikasian ajaran Al-Qur’an yang masih berupa teks kemudian 

bertranformasi ke ajaran yang diterapkan ke kehidupan nyata. 

Adapun penelitian yang memfokuskan pada pembacaan ayat Al-

Qur’an sebagai doa menangkal hujan tanpa adanya ritual apapun, seperti 

yang dipaparkan oleh Imroatussholihah dalam penelitiannya yang berjudul 

                                                             
12 Ahmad Rafiq, “Sejarah Al-Qur’an: dari Pewahyuan ke Resepsi (Sebuah Pencarian Awal 

Metodologis)” dalam Sahiron Syamsuddin (ed), Islam, Tradisi dan Peradaban, (Yogyakarta: Bina 

Mulia Press, 2012), hlm 77. 
13 Ibrahim Eldeeb, Be a Living Qur’an: Petunjuk Praktis Penerapan Ayat-ayat Al-Qur’an 

dalm kehidupan Sehari-hari, terj. Faruq Zaini, (Jakarta: Lentera Hati, 2009). 
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“Resepsi Terhadap Pembacaan Surah Al-Lahab Sebagai Penangkal Hujan 

Studi living Qur’an di Pondok Pesantren Raudhatul Mujawwidin Jambi”. 

Penelitian tersebut menggunakan teori makna yang dipopulerkan oleh Karl 

Mannheim yaitu makna obejktif, makna ekspresif, dan makna dokumenter. 

Sehingga penelitian tersebut menyimpulkan bahwa makna objektif yang 

diajukan santri dan pengasuh memiliki pandangan yang sama terhadap 

surah Al-Lahab memiliki yang menjadi tradisi wajib bagi para santri. 

Makna ekspresifnya adalah sebagai sarana mendekatkan diri kepada yang 

Maha Kuasa. Sedangkan makna dokumenternya ialah tradisi yang 

dilakukan secara rutin sehingga merekontruksi pemikiran para santri 

sehingga tidak sadar menganut pemahaman terhadap keutamaan Al-

Qur’an yang diamalkannya.14 

Selain buku, terdapat juga jurnal yang mengkaji ritual penangkal 

hujan diantaranya adalah, “Objek-objek dalam Ritual Penangkal Hujan”. 

Tulisan Imaniar Yordan ini mengkaji objek ritual menangkal hujan di 

Indonesia dan di Jepang. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan 

antropologi budaya yang bermakna pengetahuan yang berhubungan 

dengan manusia atau masyarakat dan hubungannya dengan kebudayaan 

yang berkembang. Sehingga, penelitian ini menyimpulkan bahwa ritual di 

Indonesia membutuhkan benda atau objek yang harus disediakan dalam 

bentuk sesajian penelitian ini menyimpulkan sedangkan di Jepang 

menggunakan boneka putih yang digantung di jendela sebagai ritualnya. 

                                                             
14 Imroatussholihah, “Resepsi Terhadap Pembacaan Surah Al-Lahab Sebagai Penangkal 

Hujan (Studi living Qur’an di Pondok Pesantren Raudhatul Mujawwidin Jambi)”, Skripsi Fakultas 

Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018 



9 
 

Hal yang menarik dari ritual ini adalah mantra yang digunakan, mantranya 

itu berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain.15 

Senada dengan tulisan Imaniar, Nurfitriyanti dalam tulisannya 

mengungkapkan bahwa masyarakat di Desa Kedaburapat Kecamatan 

Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti menggunakan benda-

benda tertentu dalam ritual menangkal hujan. Benda-benda yang dijadikan 

sebagai ritual adalah garam, lampu, dan baju bekas. Penelitian tersebut 

menggunakan teori aqidah islamiah yang bermakna kepercayaan akan 

wujud Allah SWT dengan segala firman-Nya dan kebenaran Rasulullah 

dengan segala sabdanya. Sehingga, penelitian di atas berkesimpulan 

bahwa ritual menangkal hujan di Desa Kedaburapat mengandung unsur 

ghaib dan bertentangan dengan ajaran Islam.16 

Selanjutnya, Evi Junalisah dalam tulisannya mengatakan bahwa 

masyarakat di Desa Tenjowan Kecamatan Ujung Pandang Kabupaten 

Simalungan menggunakan jasa pawang hujan untuk menangkal hujan 

sebelum pelaksanaan acara pernikahan. Penelitian tersebut menggunakan 

pendekatan fenomenologi. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan 

bahwa masyarakat setempat menaruh kepercayaan terhadap pawang hujan 

untuk menangkal turunnya hujan, semua itu tergantung dengan pantangan-

pantangan yang tidak boleh dilakukan, seperti salah satu pasangan 

                                                             
15 Imaniar Yordan Christy, “Objek-objek dalam Ritual Penangkal Hujan” dalam Jurnal 

Sabda Jurnal Kajian Kebudayaan, Vol. 12, No. 1 Juli 2017. hlm, 70-76. 
16 Nurfitriyanti, “Kepercayaan Masyarakat terhadap Pawang Hujan di Desa Kedaburapat 

Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti”, Skripsi Jurusan Aqidah Filsafat UIN 

Sultan Syarif Kasim Riau 2012. 
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memempelai tidak dierbolehkan untuk mandi karena itu sama saja 

mengundang turunnya hujan.17 

Penelitian Sintia Kurnia juga membahas tentang penangkal hujan 

di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Penelitian tersebut menggunakan 

teori Auguste Comte yang menyatakan bahwa tahap teologis masyarakat 

percaya terhadap supranatural dan agama di atas segalanya. Masyarakat 

setempat sangat percaya terhadap ritual yang dilakukan oleh pawang 

hujan, sehingga bagi yang setempat menaruh mempunyai hajat haruslah 

menyediakan bahan-bahan yang dijadikan objek material untuk ritual. 

Bahan-bahan yang harus disediakan diantaranya potongan cabe, garam, 

dan paku. Ritual ini dilakukan karena hujan selalu menjadi penghambat 

keberlangsungan acara-acara besar seperti gotong royong, MTQ, dan juga 

acara pernikahan.18 

Berbeda dengan Sintia, penelitian Arif Musdiman Tomia 

memfokuskan kajiannya terhadap mantra-mantra yang digunakan seorang 

pawang hujan di Desa Lahontohe Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna. 

Ritual kafoilano ghuse merupakan mantra yang disertai ritual yang 

diterapkan oleh sang pawang hujan untuk mengalihkan hujan ke tempat 

lain, sehingga lokasi tempat acara penting tidak dituruni hujan. Penelitian 

tersebut menggunakan teori fungsionalisme struktural yang dipopulerkan 

                                                             
17 Evi Junalisah, “Peranan Pawang Hujan dalam Pesta Pernikahan pada Etnis Jawa di 

Tenjowan Keamatan Ujung Pandang Kabupaten Simalungun”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan 2016, dalam http://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/17146  diakses pada 

25 November 2019. 
18 Sintia Kurnia, “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Ritual Memindahkan Hujan di 

Kecamatan Tualang Kabupaten Siak” dalam Jurnal JOM FISIOP, Vol. 4 No. 2 Oktober 2017, hlm. 

4. 

http://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/17146
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oleh Robert King Merton. Sehingga pembahasannya menyimpulkan 

bahwa ritual kafoilano ghuse memiliki empat fungsi yaitu fungsi teramati, 

disfungsi  ritual kafoilano ghuse, fungsi manifes ritual kafoilano ghuse, 

dan fungsi laten ritual kafoilano ghuse.19 

Senada dengan penelitian Arif, karya Sandi Irawan yang berjudul 

“Struktur dan Makna Mantra Kuda Lumping” membahas tentang makna 

mantra kuda lumping.  Penelitian ini menggunakan pendekatan struktural 

dengan tujuan mengkaji unsur-unsur yang terkandung dalam mantra. 

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa mantra kuda lumping dapat juga 

digunakan untuk menangkal hujan. Hal ini yang sebagaimana hasil salah 

satu warga suku Jawa Kecamatan Rasau Jaya, yang mampu membacakan 

mantra kuda lumping, sehingga dengan dibacakannya mantra tersebut 

maka hujan tidak turun.20 

Dari beberapa literatur-literatur yang dipaparkan, dapat diketahui 

bahwa penelitian yang hendak dikaji oleh penulis merupakan sesuatu yang 

baru. Adapun kesamaan dari segi pendekatan yaitu pendekatan resepsi, 

namun belum ada yang membahas tentang penangkal hujan ataupun tema 

mapanini bosi sebagai objek material dalam penelitian, serta penggunaan 

potongan ayat-ayat Al-Qur’an di dalam praktek ritualnya. 

                                                             
19 Arif Musdiman Tomia, dkk., “Ritual KafoilanoGhuse pada Masyarakat Muna Desa 

Lahontoe Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna”, dalam Jurnal Kelisanan Sastra dan Budaya, 

Vol. 2, No. 1 Januari, 2019, hlm. 1-8. 
20 Sandi Irawan, dkk., “Struktur dan Makna Mantra Kuda Lumping” dalam Jurnal 

Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa, Vol. 3 No. 6, 2014, dalam 

http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/6087 diakses pada 26 November 2019. 

http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/6087
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Sebelum berangkat lebih jauh, terlebih dulu penulis akan 

memaparkan beberapa kata yang akan sering disebut dalam tulisan ini. Hal 

ini penting, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memberikan 

makna. Beberapa kata itu adalah ritual, tradisi, dan budaya. Ritual 

berkenaan dengan ritus, yaitu tata cara upacara keagamaan, dan dapat juga 

dimkani melakukan perubahan.21 Tradisi merupakan adat kebiasaan turun 

temurun yang masih dijalankan oleh masyarakat.22 Budaya merupakan ide 

dan gagasan manusia yang muncul dan memberi jiwa dalam masyarakat, 

hasil dari budaya dapat berwujud materi (pakaian adat, rumah adat, candi, 

dan gedung-gedungnya) dan non materi (adat istiadat, religi, dan 

kepercayaan).23 

 

E. Kerangka Teoritis 

Berkenaan dengan resepsi dan pemaknaan terhadap ayat-ayat Al-

Qur’an sebagai penangkal hujan di desa Bulu Tempe Kabupaten Bone ini, 

penulis meminjam teori resepsi yang dipopulerkan oleh Ahmad Rafiq. 

Selain dari pada itu, penelitian ini juga meminjam teori makna yang 

ditawarkan oleh Karl Mannheim, dan juga dibantu dengan pendekatan 

fenomenologi. Teori tersebut digunakan untuk mengetahui makna perilaku 

sosial di masyarakat setempat. 

 

                                                             
21 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2005), hlm. 751. 
22 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 959. 
23 Machmoed Effendhie, Sejarah Budaya (Jakarta: Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan, 1999), hlm. 2. 
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1. Resepsi Al-Qur’an 

Menurut Ahmad Rafiq, masyarakat memahami Al-Qur’an tidak 

hanya sebagai ayat suci yang harus dipercaya secara teologis, tetapi juga 

sebagai kitab suci yang cocok untuk sosial budaya keagamaan mereka.24 

Selanjutnya, Ahmad Rafiq mengatakan bahwa resepsi Al-Qur’an 

merupakan usaha untuk mengetahui bagaimana seseorang menerima, 

bereaksi, merespon, atau menggunakan Al-Qur’an sebagai teks, kalimat 

atau dalam bentuk mushaf, dengan kata lain, respon masyarakat terhadap 

Al-Qur’an atau Al-Qur’an yang hadir dalam keseharian masyarakat.25 

Salah satu bentuk dari resepsi Al-Qur’an adalah resepsi kultural yang 

berarti menjadikannya sebagai bagian dari budaya atau kultur.26  

Ahmad Rafiq mengklasifikasikan resepsi masyarakat menjadi tiga, 

yaitu Exegetical Reception, Aestethic Reception, Functional Reception. 

Exegetical Reception adalah tindakan menerima Al-Qur'an sebagai teks 

yang menyampaikan makna tekstual yang diungkapkan melalui tindakan 

interpretasi.27 Aestethic Reception adalah tindakan menerima Al-Qur'an 

secara estetika, dalam artian  menerima Al-Quran sebagai entitas estetika 

di mana pembaca dapat mengalami nilai estetika dalam penerimaannya. 

Dengan kata lain, pembaca mengalami estetika yang bersifat pribadi, 

                                                             
24 Ahmad Rafiq, The Reciption of The Qur’an in Indonesia: A Case Study of The Place of 

The Qur’an in a Non-Arabic Speaking Community, (Ann Arbor: ProQuest LLC, 2014), hlm. 145. 
25 Ahmad Rafiq, “Sejarah Al-Qur’an: dari Pewahyuan ke Resepsi”, dalam Sahiron 

Syamsuddin dkk., Islam, Tradisi dan Peradaban, (Yogyakarta: Bina Mulia Press, 2012), hlm. 73. 
26 Lihat Amin Muhammad, “Tradisi Mujahadah Tahfidz Al-Qur’an di Pondok Pesantren 

Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan: Analisis Living Quran”, dalam Jurnal Dirosat 

Journal of Islamic Studies, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 125. 
27 Ahmad Rafiq, The Reception of The Qur’an in Indonesia: A Case Study of The Place of 

The Qur’an in a Non-Arabic Speaking Community, hlm. 148. 
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namun dapat ditransfer ke orang lain yang mungkin menerimanya dengan 

cara yang sama ataupun berbeda.28 Bagian terakhir dari resepsi ini adalah 

Functional Reception, diartikan sebagai penerimaan Al-Qur’an dengan 

tujuan tertentu daripada pembaca. Bagian ini lebih kepada bagaimana 

memperlakukan teks Al-Qur’an berdasarkan manfaat yang akan didapat 

oleh pembaca. 

 

2. Sosiologi Pengetahuan 

Sosiologi pengetahuan merupakan cabang dari ilmu-ilmu sosiologi 

pada umumnya. Objek kajiannya pun bagaimana hubungan antara 

pengetahuan dan masyarakat. Pada dasaranya, tesis utama sosiologi 

pengetahuan adalah bahwa terdapat cara berfikir yang tidak dapat 

dipahami selama asal usulnya tidak jelas, dengan kata lain latar belakang 

lah yang membentuk terjadinya fakta sosial.29 Maksudnya, tidak ada cara 

berfikir atau made of  thought yang mampu dipahami apabila asal usul 

sosialnya belum diketahui atau diklarifikasi.30 

Adapun prinsip dasar dari teori Karl Mannheim ini adalah bahwa 

tindakan manusia dibentuk oleh dua dimensi, yaitu perilaku (behaviour) 

dan makna (meaning).  Oleh karenanya, untuk memahami tindakan sosial, 

maka seorang ilmuan harus mengkaji perilaku eksternal dan makna 

                                                             
28 Ahmad Rafiq, The Reciption of The Qur’an in Indonesia: A Case Study of The Place of 

The Qur’an in a Non-Arabic Speaking Community, hlm. 151. 
29 Karl Mannheim, Ideology and Utopia (London: Routledge dan Kegan Paul ltd, 1954), 

hlm. 2. 
30 Gregory Baum, Agama dalam Bayang-bayang Relativisme (Sebuah Analisis 

Pengetahuan Karl Mannheim tentang Sintesa Kebenaran Historis-Normatif), terj. Ahmad 

Murtajib Chaeri, dkk., (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1999), hlm. 8. 
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perilaku. Dalam hal ini, Mannheim mengklasifikasikan makna perilaku 

dari tindakan sosial menjadi tiga makna yaitu: 1) Makna objektif, yaitu 

makna yang ditentukan oleh konteks sosial dimana tindakan itu 

berlangsung; 2) Makna ekspresif, yaitu makna yang ditunjukkan oleh 

aktor; dan 3) Makna dokumenter yang merupakan makna tersirat atau 

makna tersembuyi sehingga pelaku tidak menyadari bahwa aspek yang 

dilakukan menunjukkan kebudayaan secara keseluruhan.31 

Untuk menggambarkan bagaimana menghubungkan teori yang 

ditawarkan oleh Karl Mannheim dan praktik pembacaan Al-Qur’an dalam 

praktek mappanini bosi di Kabupaten Bone, maka penulis akan 

memaparkan sedikit gambaran kecil yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Makna objektif ditandai dengan peraturan atau anjuran dari orang tua 

terdahulu untuk mengadakan ritual-ritual menggunakan ayat-ayat Al-

Qur’an dalam rangka menangkal hujan agar tidak turun sampai acara 

selesai; 2) Makna ekspresif ditandai dengan tindakan seseorang tergantung 

pada sejarah personalnya. Dalam hal ini, alasan masing-masing 

masyarakat yang mengamalkan praktik pembacaan ayat-ayat Al-Qur’an 

akan menampilkan jawaban yang variatif tergantung dengan latar belakang 

masing-masing; dan 3) Makna dokmenter merupakan bagian dari 

kenyataan-kenyataan yang tidak disadari oleh participant selama 

melaksanakan ritual-ritual dan kadang-kadang hanya disadari oleh peneliti. 

                                                             
31 Karl Mannheim, Essays on The Sociology of Knowledge, (London: Oxford Uniersity 

Press, 1952), hlm. 44. Lihat juga Gregory Baum, Agama dalam Bayang-bayang Relativisme 

(Sebuah Analisis Pengetahuan Karl Mannheim tentang Sintesa Kebenaran Historis-Normatif), 

hlm. 15. 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitiaan 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif. 

Penelitian deskriptif merupakan sebuah prosedur pemecahan masalah 

dengan menggambarkan keadaan objek yang diteliti dengan 

menggunakan fakta-fakta yang tampak atau gejala-gejala yang terjadi 

sebagaimana adanya. Penelitian seperti ini juga terdapat usaha untuk 

mengemukakan hubungan yang tekait antara satu dengan lainnya.32 

Sedangkan penelitian kualitatif adalah yang bertujuan untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

seperti perilaku, resepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.33 

 

2. Lokasi dan Rencana Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di Kabupaten Bone Provinsi 

Sulawesi Selatan, yaitu hanya mencakup bagian perkotaan saja, 

dianataranya adalah Kecamatan Tanete Riattang, Kecamatan Tanete 

Riattan Barat, dan Kecamatan Cenrana. Jangka waktu yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini kurang lebih satu bulan, yaitu dari 20 oktober 

2020 sampai dengan 20 November 2020. 

 

 

                                                             
32 Hadawi Nawawi, Metode Penelitian bidang Sosial, (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 1998), hlm. 63. 
33 Haris Hardiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial, (Jakarta: 

Salemba, 2010), hlm. 9. 
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3. Subjek Penelitian dan Sumber data 

Resepsi Al-Qur’an termasuk penelitian dengan tipe pendekatan 

yang telaahnya pada suatu kasus dilakukan secara intensif, mendalam, 

dan komprehensif. Studi kasus bisa dilakukan terhadap individu seperti 

yang sering digunakan oleh para ahli. Bisa juga dilakukam terhadap 

kelompok seperti yang dilakukan oleh beberapa ahli antropolog, 

sosiolog, dan psikolog sosial.34 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer 

dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data empiris 

dengan melakukan observasi langsung di kota setempat dan 

wawancara dengan pelaku-pelaku ritual, tokoh-tokoh agama, tokoh-

tokoh masyarakat setempat. Selain itu, wawancara dengan beberapa 

kepala keluarga, dan beberapa masyarakat yang ada di daerah tersebut. 

Sedangkan sumber data sekunder ialah dokumen berupa catatan-

catatan yang masih disimpan oleh beberapa kepala keluarga tentang 

mantra mappanini bosi, kemudian kepustakaan yang meliputi buku-

buku sosial, buku-buku keislaman yang relevan dengan pembahasan 

penelitian ini, buku-buku teori penelitian dan lain sebagainya. 

 

 

 

                                                             
34 Sanapiah Faisal, format-format Peneltian Sosial, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2005), hlm. 110. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi  

Observasi merupakan pengamatan atau peninjauan terhadap 

objek yang akan diteliti.35 Secara umum, observasi terbagi dua, 

yaitu observasi bebas dan observasi terlibat. Observasi 

pertama, peneliti semata-mata hanya berfungsi sebagai 

pengamat tanpa adanya kontak sediktipun, sedangkan observasi 

terlibat, peneliti juga ikut serta menjadi bagian partisipan yang 

diteliti.36 

Dalam hal ini, penulis akan melakukan penelitian dengan 

observasi yang terlibat langsung dengan terjun ke lapangan 

sekaligus. Untuk selanjutnya, bila tidak memungkinkan untuk 

berpartisipasi dan menyaksikan langsung prosesi ritual, maka 

penulis akan mengandalkan observasi bebas atau tidak 

langsung. Dengan  demikian, penulis secara aplikatif hanya 

melakukan peninjauan terhadap mantra Al-Qur’an. 

 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan cara yang dilakukan oleh seseorang 

untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari seorang 

                                                             
35 Tim Prima Pena, Kamus Ilmiah Populer Edisi Lengkap, (Surabaya: Gita Media Press, 

2006), hlm. 342. 
36 Nyoman Kutha Ratna, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 

219. 
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responden dengan berbicara secara langsung dengan orang 

tersebut baik antara individu dengan individu maupun individu 

dengan kelompok.37 Dalam penelitian ini penulis akan 

menerapkan wawancara dalam bentuk non- formal seperti 

berbincang-bincang biasa untuk menggali  informasi dari 

narasumber baik tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, dan 

beberapa masyarakat yang masih menggunakan ritual 

mappanini bosi. 

 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi ini dilakukan untuk mendokumtasikan data-data 

yang diperoleh dari lapangan. Dokumentasi dilakukan dalam 

bentuk dokumen, draft, recorder dan gambar.  

 

5. Teknik Analisis Data 

Segala bentuk informasi data yang didapat baik dari hasil 

observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan hasil penelitian. 

Data- data tersebut kemudian dianalisis sehingga diperoleh gambaran 

dari hasil yang lebih komprehensif. Adapun tahap-tahap pengolahan 

data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

                                                             
37 Nyoman Kutha Ratna, Metodologi Penelitian, hlm. 222. 
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a. Reduksi Data 

Pada tahapan ini, penulis melakukan penyeleksian, 

penetapan titik fokus, dan abstraksi dari catatan lapangan. 

semua data yang diperoleh selama pengumpulan data dipilah-

pilah dan diseleksi, sehingga didapatkan data-data yang sesuai 

dengan kebutuhan penelitian. Dalam hal ini, data yang penulis 

dapatkan dari hasil wawancara akan diolah dan untuk 

menyusun informasi berdasarkan kesesuaian tema 

kemungkinan akan terjadi pengulangan narasumber dengan 

info yang berbeda. 

b. Display Data 

Pada tahap ini, penulis mencoba melakukan organisasi data, 

merelasikan hubungan antar fakta tertentu menjadi sebuah data 

dan menguraikannya secara lebih sistematis. Misalnya 

mengadakan klasifikasi terhadap faktor-faktor yang mendorong 

responden untuk  mempraktekkan ritual tersebut menggunakan 

mantra Al-Qur’an. 

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Pada tahap akhir ini, penulis melakukan analisis terhadap 

keseluruhan data yang terkumpul dari hasil penelitian sehingga 

data tersebut dapat memiliki makna. dalam tahap ini juga 

dilakukan verifikasi kesimpulan agar ada kesesuaian antara 
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fakta dari data-data yang terkumpul dengan hasil penelitian itu 

sendiri. 

 

G. Sisitematika Pembahasan 

Penelitian ini setidaknya akan terdiri dari lima bab. Pada bab I 

berisi pendahuluan yang di dalamnya meliputi latar belakang masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. Latar belakang masalah di sini 

merupakan masalah-masalah yang merupakan alasan dilakukannya 

peneltian ini. Tujuan dan kegunaan penelitian berisi tentang goal target 

yang hendak ingin dicapai dari hasil penelitian ini sehingga memberi 

manfaat bagi yang membutuhkan. Kajian pustaka berisi tentang kumpulan 

literatur-literatur terdahulu yang telah mengkaji tema menangkal hujan, 

paparan literatur-literatur tersebut bertujuan untuk menunjukkan bahwa 

penelitian ini merupakan suatu hal baru. Kerangka teoritis merupakan teori 

yang digunakan untuk mengupas objek penelitian. Terakhir, sistematika 

pembahasan yang berisi tentang paparan kerangka isi penulisan penelitian. 

Pada bab II dari penelitian ini berisi tentang gambaran umum tata 

letak dan islamisasi suku Bugis Bone, tata letak geografis,  kebiasaan-

kebiasaan masyarakat Bugis yang memiliki kaitan erat dengan ritual-ritual 

yang bersifat magis, bentuk-bentuk ritual magis lainnya, dan semboyan 

luhur masyarakat, serta sejarah masuknya Islam di suku Bugis. Hal ini 

bertujuan untuk mengetahui tata letak lokasi masyarakat yang melakukan 
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ritual tersebut, sehingga tergambar jelas kondisi-kondisi masyarakat 

setempat. Selain itu pada bagian ini juga, penulis akan mendeskripsikan 

tradisi ritual mappanini bosi masyarakat suku bugis Bone dari segi 

definisi, sejarah, waktu dan prosesi pembacaan dalam ritual. 

Selanjutnya pada bab III berisi tentang Ragam ritual dan ayat-ayat 

yang dijadikan sebagai mantra dalam ritual mappanini bosi berdasarkan 

hasil wawancara dari beberapa informan.  Kemudian melihat makna 

objektif, makna ekspresif, dan makna dokumenter ayat Al-Qur’an dalam 

ritual tersebut. 

Bab IV berisi analisis terhadap prosesi ritual menangkal hujan 

menggunakan ayat Al-Qur’an sebagai mantra dengan menggunakan teori 

yang telah dipaparkan di atas, yaitu teori resepsi Ahmad Rafiq  

Bab V, merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan-

kesimpulan dari penelitian ini. Pada bab ini juga berisi saran-saran yang 

ditujukan kepada peneliti selanjutnya agar dapat mengkaji lebih dalam 

lagi. Selain itu, saran yang memberikan kontribusi lebih untuk kemajuan 

studi Islam kedepannya. 
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BAB V 

PENUTUP  

 

 
A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di beberapa daerah 

di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan dengan cara observasi dan 

wawancara dengan beberapa anggota masyarakat yang pernah melakukan 

ritual mappanini bosi, maka penulis menemukan bahwa resepsi ayat-ayat 

Al-Qur’an dalam ritual mappanini bosi ini merupakan ajaran para ulama-

ulama terdahulu yang kemudian dilestarikan dengan kepercayaan nenek 

moyang terdahulu dan telah menjadi tradisi bagi masyarakat bugis Bone. 

Ayat-ayat yang digunakan dalam ritual meliputi bacaan 

bismillahirrahmanirrahim, shalawat kepada Nabi, surah Al-Ikhlas, dan Al-

Kautsar. Bacaan-bacaan yang diajarkan oleh ulama terdahulu pun 

sebenarnya memiliki hubungan diakronis dengan Al-Qur’an di masa awal 

dalam konteks dan praktek di masa awal, dalam artian bahwa ayat-ayat 

tersebut mengalami proses transmisi transformasi. Terdapat beberapa 

hadis yang menunjukkan bahwa memang bacaan-bacaan dalam ritual 

mappanini bosi telah diresepsi jauh sebelum Islam masuk ke Nusantara 

dengan konteks dan praktek yang berbeda pula. Kandungan dari hadis-

hadis tersebut kemudian diajarkan kepada masyarakat setempat dengan 

memasukkannya kedalam praktek ritual yang telah lama dilakukan oleh 
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nenek moyang mereka yang kental dengan ajaran animisme dan 

dinamisme.  

Selain melihat bentuk resepsi yang dilakukan oleh masyarakat, penulis 

juga menemukan tiga makna yang muncul dari tindakan masyarakat dalam 

praktek ritual mappanini bosi. Tiga makna yang dimaksud sebagaimana 

yang dimaksud Karl Mannheim adalah makna objektif, makna ekspresif, 

dan makna dokumenter. Makna objektif yang ditemukan adalah beberapa 

diantaranya mengatakan sebagaimana yang dilakukan dan diperintahkan 

oleh nenek mereka terdahulu, praktek mappanini bosi wajib dilakukan 

setiap kali akan menggelar acara-acara besar. Hal ini sebagai bentuk 

penghormatan kepada nenek moyang masyarakat bugis Bone yang telah 

mengajari mereka. Meskipun beberapa individu tidak memiliki porsi 

keilmuan yang cukup untuk memahami apa yang dilakukannya, namun 

mereka tetap mempraktekkannya. Praktek mappanini bosi menggiring 

tindakan masyarakat berdasarkan arahan dan ajaran-ajaran terdahulu yang 

kemudian dilaksanakan dengan suka rela tanpa ada rasa terpaksa. Dengan 

kata lain, konteks sosial dimana masyarakat bugis Bone tinggal 

mengharuskan ritual mappanini bosi ini wajib dilakukan di setiap acara 

besar sebelum acara dimulai. 

Selanjutnya makna ekspresif yang dimunculkan oleh masyarakat Bone 

cukup beragam. Beberapa dari mereka ada yang memaknai bacaan-bacaan 

dalam ritual sebagai pengantar agar hajat yang dilakukan lancar tanpa 

hambatan, sebagian memaknai sebagai sarana untuk memperlanccar 
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rezeki, ada juga yang merasakan ketenangan hati dan jiwa setelah 

membaca bacaan-bacaan itu. selain itu, beberapa dari mereka memaknai 

bacaan itu sebagai cara untuk lebih meningkatkan kepercayaan dan iman, 

kemudian juga menjadi penentram dalam kehidupan rumah tangganya 

setelah sebelumnya penuh dengan ketidakakuran. 

Kemudian makna dokumenter, yang hanya penulis yang menyadarinya 

bahwa masyarakat bugis Bone tidak menyadari bahwa apa yang mereka 

praktekkan itu merupakan bentuk kebudayaan seluruhnya. Salah satunya 

adalah Al-Qur’an telah menyatu di dalam jiwa mereka, hal ini dapat dilihat 

sebelum melakukan aktifitas kesehariannya, mereka selalu 

mengaplikasikan bacaan-bacaan Al-Qur’an misalnya sebelum minum 

membaca bismillah, setelah makan pun membaca hamdalah dll., seperti 

dalam ritual mappanini bosi ini, bacaan bismillahirrahmanirrahim, 

shalawat Nabi, surah Al-Ikhlas, dan surah Al-Kautsar, begitupun dengan 

ritual-ritual lain seperti ritual makkatte’ juga dipenuhi denga bacaan-

bacaan Al-Qur’an, begitupun dengan ritual mabbaca baca. Selain itu, 

mereka tidak menyadari bahwa rangkaian ritual mappanini bosi yang 

dilakukan menunjukkan bentuk usaha yang tinggi dan sesuai dengan 

ajaran para ulama terdahulu (Al-Qur’an dan Hadis). Hal ini dapat dilihat 

dari seluruh rangkaian ritual yang diawali dengan ucapan 

bismillahirrahmanirrahim hingga alat ritual itu dirombak kembali 

menunjukkan bahwa praktek ini menggambarkan bentuk usaha dan kerja 

keras yang dilakukan masyarakat untuk tujuan tertentu dengan keyakinan 
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yang kuat, setelah usaha tentunya semuanya akan dikembalikan kepada 

kehendak yang Maha Kuasa dengan penuh harapan. 

 

B. Saran 

Penelitian yang penulis susun dengan judul “Resepsi dan Makna Ayat 

Al-Qur’an dalam Ritual Mappanini Bosi/Menangkal Hujan Masyarakat 

Suku Bugis Bone Di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan” ini merupakan 

bentuk usaha untuk menemukan bentuk resepsi dan ayat-ayat Al-Qur’an 

dalam ritual mappanini bosi di kalangan masyarakat bugis Bone Sulawesi 

Selatan. Dengan tujuan agar kajian-kajian Al-Qur’an yang bergerak di 

bidang living semakin luas, dan juga pengetahuan-pengetahuan tentang 

kearifan lokal di bugis semakin dapat dikenal di masyarakat Indonesia. 

Meskipun penelitian ini telah selesai, namun penulis merasa masih sangat 

banyak kekurangan. Selain itu, penelitian ini masih memiliki beberapa 

celah yang mungkin dapat diteliti lebih lanjut, salah satunya dengan 

melakukan penelitian secara menyeluruh di seluruh bagian masyarakat 

bugis yang ada di Sulawesi Selatan tentang praktek ritual mappanini bosi. 

Selain dari pada itu, ritual mappanini bosi ini juga masih perlu diteliti 

lebih lanjut dari perspektif hukum melaksanakan ritual, mengingat bahwa 

penelitian tentang mappanini bosi masih sangat minim ditemukan. 
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