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ABSTRAK 

 

Nama   : Khayrunnisa Arbie  

NIM   : 16.2.3.018 

Fakultas  : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  

Jurusan  : Pendidikan Agama Islam  

Judul Skripsi : Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Kampung Jawa 

Tondano 

 

Skripsi ini meneliti tentang Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi 

Kiyai Modjo di Kampung Jawa Tondano. Awal mula agama Islam tersebar di 

tanah Minahasa tak lepas dari peristiwa Perang Jawa 1823-1830, yang berujung 

pada pengasingan ulama terkenal pada masa itu yang bernama Kyai Muslim 

Muhammad Chalifah yang lebih dikenal dengan Kyai Modjo. Dari pengasingan 

tersebut Islam mulai tersebar di tanah Minahasa sehingga terciptalah suku baru 

yang bernama suku Jawa Tondano atau biasa disebut suku Jaton. Suku ini adalah 

perpaduan dua suku yaitu Suku Jawa yang dibawa oleh Kiyai Modjo dan 

Rombongannya dan suku asli masyarakat pada saat itu yakni suku Minahasa. 

Pendidikan Islam di Minahasa boleh dikatakan sebagai pendidikan yang 

unik, sebab Pendidikan Islam yang tersebar di Minahasa kerap menggunakan tradisi 

yang ada pada masyarakat Jawa dan masyarakat Minahasa.Perpaduan dua tradisi 

inilah yang digunakan sebagai media penyampaian pesan pada masyarakat kala itu 

yang hal ini barangkali sama sekali berbeda jika kita lihat bagaimana Islam di 

Makkah. Oleh karena itu tidak heran jika keberlangsungan tradisi yang diwariskan 

oleh Kiyai Modjo dan rombongannya masih dilestarikan hingga saat ini. Hal ini 

tentunya tidak terlepas dari nilai-nilai yang terkadung dalam setiap ritual tradisi 

keagamaan yang ditinggalkan oleh Kiyai Modjo dan rombongannya. Pada 

umumnya nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam tradisi ini meliputi 

maslah keimanan dan masalah sosial atau Hablumminallah dan Hablumminannas.  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian etnografi dengan metode 

penelitian kualitatif deskrpif dengan pendekatan emik. Penelitian ini dilakukan di 

Kel. Kampung Jawa Tondano, Kec. Tondano Utara, Kab. Minahasa. Peneliti 

menggunakan data berupa hasil wawancara secara langsung kepada narasumber 

yang terdiri tokoh adat dan tokoh agama yang berada di Kampung Jawa Tondano 

selain itu juga peneliti menggunakan studi dokumentasi yaitu mengumpulkan data-

data yang ada melalui dokumen-dokumen maupun peninggalan sejarah yang ada di 

Kampung Jawa Tondano. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 

lima narasumber yang berasal dari kalangan tokoh adat dan lima narasumber yang 

berasal dari kalangan tokoh agama. 

Berdasarkan hasil penelitian ternyata budaya yang mengandung nilai-nilai 

pendidikan Islam yang diwariskan Kiyai Modjo masih terjaga sampai saat ini. 

Bahkan proses mu’amalah pun antara umat Islam dan Kriten di Minahasa masih 

terjalin dengan baik. 

Kata Kunci: Nilai, Pendidikan Islam, Tradisi. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Koentjaraningrat berpendapat bahwa kebudayaan adalah seluruh sistem 

gagasan dan rasa, tindakan, serta yang dihasilkan manusia dalam kehidupan 

masyarakat, yang dijadikan miliknya dengan cara belajar.1 Menurut Ruth 

Benedicete, kebudayaan merupakan pola-pola pemikiran serta tindakan tertentu 

yang terungkap dalam aktivitas,  sehingga pada hakekatnya kebudayaan itu sesuai 

dengan apa yang dikatakan Ashley Montagu yaitu a way of life  (cara hidup tertentu) 

yang memancarkan identitas tertentu pada suatu bangsa.2 Kebudayaan dibentuk 

dari pengetahuan yang diwariskan kepada Masyarakat.  Pengetahuan ini berupa 

nilai-nilai pendidikan yang terkandung dari sebuah peristiwa. Pembelajaran tentang 

kebudayaan bisa diperoleh dari pengetahuan yang diwariskan oleh generasi 

sebelumnya kepada generasi sekarang. Suatu kebudayaan dapat diwariskan dalam 

bentuk hasil budaya fisik (tangible) dan nilai budaya (intangible) dari masa lalu.3 

Nilai budaya dari masa lalu (intangible heritage) inilah yang berasal dari budaya-

budaya lokal yang ada di Nusantara, meliputi: tradisi, cerita rakyat dan legenda, 

bahasa ibu, sejarah lisan, kreativitas (tari, lagu, drama pertunjukan), kemampuan 

beradaptasi dan keunikan Masyarakat setempat. Pewarisan nilai-nilai inilah yang 

merupakan salah satu cara dalam pendidikan di lingkup Masyarakat. Pewarisan 

nilai ini biasanya dapat diperoleh 

 
1 Eko Handoyo and Dkk, Studi Masyarakat Indonesia (Semarang: Universitas Negeri 

Semarang, 2007), 22. 

 
2 Hans  J. Daeng, Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2008), 45. 

 
3 Karmadi, “Budaya Lokal Sebagai Warisan Budaya dan Upaya Pelestariannya”, Media 

Elektronik, Unipa.ac.id, 9 April 2020  http://e journal.unipma.ac.id/ index.php/ citizenship/ article/ 

view/1181 
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dari tradisi lokal, dan tradisi lokal yang ada dalam Masyarakat bersifat lisan, tradisi 

lisan ini sering dijadikan sumber sebagai bahan penyusunan sejarah lokal.4 

Sejarah lokal merupakan sejarah yang terkait dengan dua aspek tradisi kesejarahan 

yang tumbuh dan melekat dalam kehidupan suatu komunitas.5 Sumber dari sejarah 

lokal dapat melalui tulisan dan lisan. Namun, sejarah lokal sering diabaikan karena 

ketidakpekaan Masyarakat terhadap sejarah lokal didasari adanya pemikiran bahwa 

sejarah yang penting mereka pelajari adalah sejarah nasional yang mereka dapat dari 

sekolah formal. Selain itu sumber dari sejarah lokal sering didapatkan dari tradisi lisan6 

dengan cakupan lokalitas tertentu, membuat sebagian orang tidak tertarik pada sejarah 

lokal.  

Dalam sejarah lokal terdapat berbagai kisah yang menarik merupakan 

penggambaran kekhasan suatu kejadian yang pernah terjadi di suatu daerah. Peristiwa 

sejarah inilah yang membentuk tradisi-tradisi budaya yang mengandung banyak nilai-

nilai pendidikan di dalamnya, dan kemudian menjadi warisan budaya. Beragam wujud 

warisan budaya lokal memberikan kesempatan untuk mempelajari sejarah lokal dalam 

mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di masa lalu. Masalahnya sejarah lokal 

tersebut seringkali diabaikan, dianggap tidak ada relevansinya dengan masa sekarang 

apalagi masa depan. Selain dianggap tidak relevan dengan masa sekarang, isi cerita 

dari sejarah lokal kerap dihubungkan dengan sesuatu yang bersifat magis religius.7 Hal 

ini membuat generasi muda enggan mengetahui adanya sejarah lokal.  

Berbagai kajian sejarah tentang Indonesia, menunjukkan sejumlah Agama 

secara bergantian mewarnai kehidupan Masyarakat di Nusantara, mulai dari animisme 

sampai pengaruh Agama Hindu, Islam, dan Kristen. Hal ini dimungkinkan karena 

 
4 I Gade Widja, Sejarah Lokal Suatu Perspektif dalam Pengajaran Sejarah, (Jakarta: Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan, 1889), 53. 

 
5 I Gade Widja, Sejarah Lokal Suatu Perspektif dalam Pengajaran Sejarah, 3.  

 
6 I Gade Widja, Sejarah Lokal Suatu Perspektif dalam Pengajaran Sejarah, 53. 

  
7 I Gade Widja, Sejarah Lokal Suatu Perspektif dalam Pengajaran Sejarah, 55. 
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secara geografis Indonesia memiliki lautan lebih luas dibandingkan luas daratan, 

sehingga memudahkan untuk diakses. Terlebih Masyarakat yang tinggal di Wilayah 

Pesisir sangat lebih mudah terakses oleh dunia luar dan kebudayaan asing 

dibandingkan mereka yang tinggal di pedalaman dan pegunungan.  Wilayah pedalaman 

Minahasa merupakan daerah yang sangatlah sulit untuk mendapat pengaruh dari luar. 

Daerah pegunungan Minahasa telah terasimilasi dengan Agama, pendidikan dan 

kebudyaan dari luar merupakan dampak tidak langsung dari kebijakan pengasingan 

yang dilakukan Kolonial Belanda terhadap pemberontak Jawa.8 

Adanya Agama Islam, kebudayaan dan pendidikan Islam di Wilayah Minahasa 

tidak lepas dari sejarah perang Jawa yang mengasingkan Pangeran Dipenegoro, Kyai 

Modjo dan Rombongannya. Keberadaan Pangeran Diponegoro, Kyai Modjo dan 

Rombongannya di Minahasa Provinsi Sulawesi Utara tahun 1830 pada mulanya bukan 

untuk menyiarkan Islam kepada masyarakat Minahasa melainkan hanya semata-mata 

untuk mempertahankan hidup dan kehidupan. Tanpa disadari dengan perjalanan waktu 

pengasingan, maka Kyai Modjo beserta rombongannya telah menciptakan suatu 

pemukiman baru di Tondano-Minahasa, yaitu Kampung Jawa Tondano (JATON) pada 

1830-1831. Tanah Kampung Jawa Tondano adalah pemberian Negara (Hindia 

Belanda). Residen Manado mengunjungi Kampung Jawa Tondano pada bulan Oktober 

1831, setelah lebih 1 tahun Kyai Modjo dan pengikutnya berada di sana. Residen 

Manado menemui dan berbicara dengan Kyai Modjo, dan pada kesempatan itu Residen 

memberitahukan bahwa tanah yang ditempati Kyai Modjo dan pengikutnya dan tanah 

yang mereka gunakan untuk bercocok tanam diberikan kepada mereka sebagai 

pemberian Negara. Pemerintah  Hindia  Belanda   membeli  tanah tersebut dari 

pemiliknya (Kepala Walak Distrik Tondano) namun Kepala Walak Distrik Tondano 

tidak mau dibayar. Kepala Walak Distrik Tondano rela memberikan tanahnya kepada 

Kyai Modjo dan rombongannya, inilah mula munculnya sebuah suku baru yaitu 

 
8 Ahmad Tumenggung, “Salawatan Jowo di Kampung Jawa Tondano Suatu Tinjauan 

Paedogogis” (Tesis, Manado, IKIP Manado, 1991), 2. 
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pencampuran suku Jawa dan Minahasa yang lebih dikenal dengan sebutan JATON 

(Jawa Tondano). 9 

Suku Jaton memiliki beragam tradisi lokal yang diajarkan oleh  Kyai Modjo, 

tradisi-tradisi yang Kyai Modjo dan pengikutnya lakukan ini memiliki nilai-nilai 

pendidikan yang dasarnya syariat Islam. Kyai Modjo selain seorang Panglima Perang 

juga merupakan seorang Ulama dan Penasihat Spiritual Pangeran Diponegoro.  

Dalam perkembangannya, untuk menarik masyarakat asli Minahasa untuk 

mudah mengenal memahami dan menerima Islam di dalam kehidupan bermasyarakat, 

rumah tangga atau keluarga, maka metode yang ditempuh para Ulama dahulu adalah 

memasukkan unsur-unsur nilai-nila pendidikan Islam pada tradisi adat dan budaya 

pada  siklus  kehidupan  setiap anggota keluarga, baik saat kelahiran, perkawinan 

ataupun  kematian.  

Untuk melestarikan tradisi budaya tentang penerapan nilai-nilai pendidikan 

Islam, serta sejarah Kampung Jawa Tondano, para generasi tua (mbah, sesepuh, orang 

yang dituakan) biasanya mewariskan ke generasi muda (generasi penerus) dengan cara 

(njagong, dongeng, nembang, dan lainya). Topik yang diceritakan biasanya adalah 

peristiwa-peristiwa yang menyangkut peristiwa legenda daerahnya, tokoh-tokoh yang 

berpengaruh terhadap daerahnya serta kejadian-kejadian yang dianggap penting. Lalu 

para Orang Tua, para Ulama akan mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan yang 

punya nilai budaya dalam metode penyebaran  Islam. Tujuan dari pewarisan nilai-nilai 

ini yaitu untuk menjaga, melestarikan budaya akan nilai-nilai pendidikan Islam yang 

diajarkan Kyai Modjo dan rombongannyanya. Nilai-nilai pendidikan Islam yang 

pernah eksis diajarkan di Kampung Jawa Tondano antara lain Puputan, Khitanan, 

Khatam Qur’an, Bidodareni, Sumsoman, Selawat Jowo, Ketupat, Hadrah, dan 

Pungguan. 

 
9 Rosijanih Arbie, “Hadrah dalam Multikultur Masyarakat Jaton di Minahasa Sulawesi Utara 

sebagai Pembentukan Karakter Bangsa,” Jurnal Neliti, (2011), 67-68. 
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Nilai-nilai pendidikan Islam inipun harus mengakar di dimensi psikoreligius 

kehidupan masyararakat Kampung Jawa Tondano agar keluhuran akan nilai ini terjaga 

dan tidak hilang begitu saja akibat perkembangan zaman. Oleh karena itu peneliti 

terdorong untuk mengambil judul “Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi 

Kiyai Modjo di Kampung Jawa Tondano.” 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah masyarakat Kampung Jawa Tondano saat ini menerapkan, menjalankan, 

dan menjaga tradisi, budaya yang mengandung nilai-nilai Pendidikan Islam yang 

di bawakan Kyai Modjo dan pengikutnya di masa lampau? 

2. Bagaimana Proses Muamalah masyarakat Kampung Jawa Tondano dengan 

masyarakat asli Minahasa pasca Kiyai Modjo ? 

C. Pengertian Judul 

Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Jawa Tondano yang dimaksud dari 

judul ini ialah mengetahui Bagaimana tradisi yang ada di Kampung Jawa Tondano, 

apakah tradisi-tradisi tersebut masih terjaga, dan apakah dalam tradisi tersebut 

mengandung nilai-nilai pendidikan Islam di dalamnya. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai studi untuk 

mengetahui bagaimana masyarakat Kampung Jawa Tondano saat menerapkan, 

menjalankan, dan menjaga tradisi, budaya yang mengandung nilai-nilai pendidikan 

Islam yang di bawakan Kyai Modjo dan pengikutnya di masa lampau? kemudian 

mengetahui bagaimana proses muamalah Kyai Modjo dengan Masyarakat asli 

Minahasa dimasa awal-awal mendiami tanah Minahasa. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, adapun manfaat yang 

diharapkan antara lain: 
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1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pemikiran dan pengetahuan 

dalam bidang Pendidikan Agama Islam dengan tetap menjaga nilai luhur yang di 

tinggalkan para pendahulu kita yang ajarannya berasaskan Islam. 

2. Diharapkan dari penelitian ini Masyarakat semakin giat, sadar akan sejarah, bahwa 

pentingnya menerapkan, menjalankan, dan menjaga tradisi, budaya yang 

mengandung nilai-nilai pendidikan Islam yang di bawakan Kyai Modjo. 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemacu pihak Pemerintah terkait  

untuk mengintensifkan perhatiannya dalam penjagaan tradisi, budaya yang 

mengandung nilai-nilai pendidikan Islam yang diwariskan Kiyai Modjo di Kampung 

Jawa Tondano. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI & STUDY LITERATUR 

A. Kajian Teori 

1. Nilai-Nilai Pendidikan Islam 

a. Nilai 

Nilai dalam bahasa inggris adalah “value”, dalam bahasa latin disebut 

“velere”, atau bahasa prancis kuno “valoir”. Nilai dapat diartikan berguna, mampu 

akan, berdaya, berlaku, bermanfaat, dan paling benar menurut keyakinan seseorang 

atau sekelompok orang.1 dalam kamus besar bahasa indonesia nilai diartikan 

sebagai sifat-sifat (hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan atau sesuatu 

yang menyempurnakan manusia.2 sehingga nilai merupakan kualitas suatu hal yang 

menjadikan hal yang disukai, diinginkan, dikejar, dihargai, berguna, dan suatu yang 

terpenting atau berharga bagi manusia sekaligus inti dari kehidupan. 

Nilai mempunyai peranan yang begitu penting dan banyak di dalam hidup 

manusia, sebab nilai dapat menjadi pegangan hidup, pedoman penyelesaian 

konflik, memotivasi, dan mengarahkan pandangan hidup. Nilai adalah suatu tipe 

kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem kepercayaan, dimana 

seseorang harus bertindak atau menghindari suatu tindakan mengenai sesuatu yang 

pantas atau tidak pantas untuk dikerjakan.3 

Menurut Sidi Gazalba nilai merupakan sesuatu yang bersifat abstrak, ia 

ideal. Nilai bukan benda konkret bukan fakta tidak hanya persoalan benar salah 

yang menuntut pembuktian empirik melainkan soal penghayatan yang dikehendaki 

dan tidak dikehendaki, disenangi dan tidak disenangi.4 

 
1 Sutarjo Adisusilo, Pembelajaran Nilai Karakter, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), 

56. 

 
2 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2005), 783. 

 
3 H. M. Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam, 60. 

 
4 Sidi Gazalba, Sistematika Filsafat, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 20. 
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Sedangkan menurut Noeng Muhadjir mendefinisikan nilai sebagai sesuatu yang 

normatif, sesuatu yang diupayakan atau semestinya dicapai, diperjuangkan dan 

ditegakkan. Nilai itu merupakan sesuatu yang ideal bukan faktual sehingga 

penjabarannya atau operasionalisasinya membutuhkan penafsiran.5 

Dari pengetian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa nilai adalah suatu 

konsep atau sebuah keyakinan yang abadi dan dianggap sangat penting dalam 

kehidupan seseorang, yang dengan konsep itu seseorang dipandang baik secara 

personal dan sosial, bahkan merupakan kekuatan dalam melahirkan motivasi untuk 

menentukan tingkah laku seseorang. Dalam agama Islam suatu tatanan atau sistem 

yang dijadikan acuan dalam berperilaku dengan berlandaskan Al-Qur‟an dan Hadist. 

b. Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan adalah sesuatu yang penting, sebab berkualitas atau tidaknya 

bidang pendidikan akan berimbas pada maju mundurnya suatu bangsa.6 Pendidikan 

juga berfungsi sebagai kunci untuk membuka jalan dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan berbagai keterampilan.7 Pendidikan merupakan daya-upaya untuk 

memajukan pertumbuhan budi pekerti (kekuatan batin, karakter), fikiran, dan tubuh 

siswa.8 Pendidikan juga dipahami sebagai usaha yang dilakukan dengan penuh 

keinsyafan yang ditujukan untuk keselamatan dan kebahagiaan manusia.9 

Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan 

peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, bertakwa, 

 
5 Noeng Muhadjir, Pendidikan Ilmu Dan Islam, (Yogyakarta: Reka Sarasin, 2002), 11-12. 
 

6Abdul Rahman, Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 

2015), 1. 

 
7 Achmadi, Ideologi Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 35. 

 
8 Majlis Luhur Persatuan Taman Siswa Jogjakarta, Ki Hadjar Dewantara: Bagian Pertama 

Pendidikan, (Jogjakarta: Pertjetakan Taman Siswa, 1962), 14. 

 
9 Abudin Nata, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 9. 
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berakhlak mulia, mengamalkan ajaran Agama Islam dari sumber utama kitab suci Al-

Qur’an dan Al-Hadits, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran latihan, serta 

penggunaan pengamalan.10 

Dalam pendidikan Agama Islam ada tiga istilah yang dipakai dalam 

mengartikannya, yaitu; tarbiyah, ta’lim, ta’dib.11 Tarbiyah berarti memelihara dan 

mengasuh12, sedangkan ta’lim berarti mengajar yang mengandung pengertian 

pemindahan atau pengiriman pengetahuan13, sedangkan Istilah ta’dib yang berarti 

disiplin tubuh, jiwa dan roh.14 Pendidikan Agama Islam merupakan  sistem dan cara 

untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupan manusia.15 

Berikut akan diuraikan mengenaiketiga istilah tersebut guna mendapatkan 

pemahaman yang lebih konprehensif; 

1) Ta’dib 

Kata ta’dib secara etimologis adalah bentuk masdar yang berasal dari 

kata “addaba” yang artinya membuat makanan, melatih dengan akhlak yang 

baik, sopan santun, dan tata cara pelaksanaan sesuatu yang baik.16 

Sedangkan secara terminologi ta‟dib berarti pengenalan dan pengakuan 

yang secara berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia tentang tempat-

 
10 M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 222. 

 
11 Siti Muri’ah, Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karir, (Semarang: RasailMedia Grup, 

2011), 1. 

 
12 Siti Muri’ah, Nilai-nilai Pendidikan Islam, 2.  

 
13 Siti Muri’ah, Nilai-nilai Pendidikan Islam, 3. 

 
14 Siti Muri’ah, Nilai-nilai Pendidikan Islam, 4. 

 
15 Hujair AH. Sanaky, Paradikma Pendidikan Islam di Indonesia: Membangun Masyarakat 

Madani Indonesia, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2003), 4. 

 
16 Ridlwan Nasir, Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal, (Yogyakarta : Pustaka belajar, 

2005), 44. 
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tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan, sehingga 

membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan kekuatan dan keagungan 

Tuhan.17 Dalam konsep ta’dib mengandung tiga unsur, yaitu : pengembangan 

iman, pengambangan ilmu,  pengembangan amal.18 

2) Ta’lim 

Muhammad Rasyid Ridha dalam Tafsir mengartikan ta’lim dengan : 

“Proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya 

batasan dan ketentuan tertentu”.19 Definisi ta’lim juga bisa dikatakan sebagai 

proses pemberian pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab dan  

penanaman amanah, sehingga penyucian diri manusia itu berada dalam suatu 

kondisi yang memungkinkan untuk menerima al-hikmah serta mempelajari 

segala apa yang bermanfaat baginya dan yang tidak diketahuinya.20 

3) Tarbiyah 

Istilah tarbiyah tampaknya merupakan terjemahan dari istilah latin 

educare dan educatio yang bahasa inggrisnya educate dan education. Konotasi 

kata ini menurut Naquib Al-Attas yaitu menghasilkan, mengembangkan dari 

kepribadian yang tersembunyi atau potensial yang di dalam proses 

menghasilkan dan mengembangkan itu mengacu kepada segala sesuatu yang 

bersifat fisik dan material.21 At-Tarbiyah adalah penanaman etika yang mulia 

pada anak yang sedang tumbuh dengan cara memberi petunjuk dan nasihat, 

 
17 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 

1992), 29. 

 
18 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, 52-53. 

 
19 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perpektif Islam, 31. 

 
20 Ridlwan Nasir, Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal, 47. 

 
21 Muhammad al-Naquib al-Attas, The Concept of Education in Islam: A  Frame Work for an 

Islamic Phylosophy of Education, Terj. Haidar Bagir (Bandung: Mizan, 1996), 64-65. 
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sehingga ia memiliki potensi dan kompetensi jiwa yang mantap, yang dapat 

membuahkan sifat-sifat bijak, baik cinta akan kreasi, dan berguna bagi tanah 

airnya.22 

c. Fungsi Pendidikan Islam 

Pendidikan Islam sebagai alat untuk memelihara, memperluas, dan 

menghubungkan tingkat-tingkat kebudayaan, nilai-nilai tradisi sosial, serta ide-ide 

masyarakat dan nasional. Selain itu juga sebagai alat untuk mengadakan perubahan, 

inovasi, dan perkembangan yang secara garis besarnya melalui pengetahuan dan skil 

yang baru ditemukan, dan melatih tenaga-tenaga manusia yang produktif untuk 

menemukan pertimbangan perubahan sosial dan ekonomi.23 

Sebagaimana dikutip dari Prof. Achmadi, ada tiga fungsi pendidikan Islam: 

1) Mengembangkan wawasan yang tepat dan benar mengenai jati diri manusia, 

alam sekitar dan mengenai kebesaran Ilahi. Sehingga tumbuh kemampuan 

membaca fenomena alam dan kehidupan, serta memahami hukum-hukum yang 

terkandung di dalamnya. Sehingga menumbuhkan kreativitas dan produktivitas 

sebagai implementasi identifikasi diri pada Tuhan “Pencipta”. 

2) Membebaskan manusia dari segala yang dapat merendahkan martabat manusia 

baik dari dalam dirinya maupun dari luar. Sehingga menuntun hidup individu 

dan masyarakat lebih arif dan bertanggung jawab. 

3) Mengembangkan ilmu pengetahuan untuk menopang dan memajukan 

kehidupan baik individu maupun sosial. Untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan menurut Al-Qur’an.24 

 

 

 
22 Ridlwan Nasir, Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal, 47. 

 
23 Muhaimin dkk, Pemikiran Pendidikan Islam, 144. 
 

24 Achmadi, Ideologi  Pendidikan Islam, (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2010), 38. 
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d. Nilai-nilai Pendidikan Islam 

Nilai-nilai Pendidikan Islam itu pada hakikatnya adalah kumpulan dari prinsip-

prinsip hidup, ajaran-ajaran tentang bagaimana manusia seharusnya menjalankan 

kehidupannya di dunia ini, yang satu prinsip dengan lainnya saling terkait membentuk 

satu kesatuan yang utuh tidak dapat dipisah-pisahkan.25 

Dilihat dari sumbernya nilai dapat diklasifikasikan menjadi dua macam,26 yaitu:  

1) Nilai Ilahiyah (nash) yaitu nilai yang lahir dari keyakinan (belief), berupa 

petunjuk dari supernatural atau Tuhan.27 Dibagi atas tiga hal:  

a)  Nilai Keimanan (Tauhid/Akidah) 

b)  Nilai Ubudiyah 

c) Nilai Muamalah  

2) Nilai Insaniyah (Produk budaya yakni nilai yang lahir dari kebudayaan 

masyarakat baik secara individu maupun kelompok)28 yang terbagi menjadi 

tiga: 

a)  Nilai Etika 

b) Nilai Sosial 

c) Nilai Estetika 

Kemudian dalam kitab Nurul Mubin karya KH. Hasyim Asy’ari telah 

ditemukan beberapa nilai Pendidikan Islam yang perlu dipahami dan diamalkan. 

Adapun Nilai-nilai Pendidikan Islam yang terkandung dalam kitab Nurul Mubin adalah 

sebagai berikut: Nilai Keimanan, Nilai Keta’atan, Nilai Kepatuhan, Nilai Ketulusan, 

Nilai Kecintaan, Nilai Kasih Sayang, Nilai Penghormatan, Nilai persaudaraan, Nilai 

 
25 Jamaliah Hasballah, Nilai-Nilai Budi Pekerti dalam Kurikulum, (Tesis PPs IAIN Ar-Raniry 

Banda Aceh, 2008), 25. 

 
26 Muhaimin dan Abdul Mujib, Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Filosofis dan Kerangka 

Dasar Oprasionalnya, (Bandung: Trigenda Karya 1993), 111. 

 
27 Mansur Isna, Dirkursus Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2001), 98. 

 
28 Mansur Isna, Dirkursus Pendidikan Islam, 99. 
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kesederhanaan, Nilai Keindahan, Nilai Kesabaran, Nilai Kemandirian, Nilai 

Pertolongan.29  

e. Tujuan Pendidikan Islam 

Tujuan pendidikan menurut Imam al-Ghazali adalah untuk mendekatkan diri dan 

beribadah.30 Kepada Allah SWT., Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur’an surat al-

Dzariyat : 56 

نَس إَِّلَّ ِِلَۡعُبُدوِن   نَّ َوٱۡۡلِ    ٥٦َوَما َخلَۡقُت ٱۡۡلِ
Terjemahnya: 

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi 

kepada-Ku”.31 

Dalam penjabaran Tujuan pendidikan yang dikemukakan al-Ghazali melalui ayat 

tersebut diatas dapat disederhanakan atau disimpulkan diantaranya adalah sebagai 

berikut :  

1) Mengenalkan manusia akan peranannya di antara sesama makhluk dan 

tanggung jawab pribadinya didalam hidup ini. 

2) Mengenalkan manusia akan interaksi sosial dan tanggung jawabnya dalam 

tata hidup bermasyarakat. 

3) Mengenalkan manusia akan alam ini dan mengajak mereka untuk 

mengetahui hikmah di ciptakannya serta memberikan kemungkinan kepada 

mereka untuk mengambil manfaat dari alam tersebut. 

 
29 Andhika Abrian Saputra, “Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Kesenian Hadrah di MAN 

Wonokromo, Pleret Bantul”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogjakarta, 2012, 14. 

 
30 Muhammad Fadhil Al-jamaly, Filsafat Pendidikan dalam Al-quran, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 

1995), 3. 

 
31 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 523. 
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4) Mengenalkan manusia akan pencipta alam ini (Allah), dan memerintahkan 

beribadah kapada-Nya .32 

Empat tujuan di atas meskipun saling berkaitan, namun dapat dimengerti bahwa 

tiga tujuan pertama adalah merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang terakhir, 

yakni ma’rifatullah (mengetahui Allah dan bertaqwa kepada-Nya). Dengan demikian 

jelaslah bahwa tujuan pendidikan Islam adalah ma’rifatullah dan bertaqwa kepada-

Nya. Sedangkan ma’rifat (mengetahui) diri, masyarakat, dan aturan alam ini tiada lain 

hanyalah merupakan sarana yang mengantarkan kepada kita ke ma’rifatullah, Tuhan 

Pencipta semesta alam. Oleh karena itu pendidikan Islam akan membentuk manusia 

yang bertaqwa kepada Allah SWT dan memperoleh ridha-Nya, dengan menjalankan 

segala perintah dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Menurut Syekh Mustafa al-

Ghalaini, Seorang anak sebagaimana pendapat Imam al-Ghazali adalah suatu amanah 

yang dibebankan kepada kedua orang tuanya, yang hati anak tersubut masih bersih, 

bagaikan mutiara indah, bersih dari lobang dan gambar dan lukisan. Maka anak tersebut 

jika dibiasakan berbuat kebajikan dan diajarkannya maka ia akan tumbuh besar dengan 

membiasakannya pula, ia akan hidup bahagia di dunia dan akhirat. Ia akan bersama 

orang tuanya dan gurunya (pendidik) dalam hal mendapatkan pahala. Sebaliknya jika 

seorang anak dibiasakan berbuat jahat dan dibiarkan melakukan kejahatan dengan 

sendirinya ia akan celaka dan hancur maka dosanya menjadi tanggung jawab orang tua 

dan guru (pendidik) yang mendidiknya.33 

Sejalan dengan pendapat al-Ghazali, Menurut Mustafa al-Ghalaini Pendidikan 

adalah menanamkan akhlak yang terpuji (utama) pada jiwa para pemuda dan 

menyiraminya dengan petunjuk dan nasihat yang baik sehingga menjadi sifat yang kuat 

(karakter) dan diharapkan hasilnya (buahnya) juga utama, baik dan cinta beramal untuk 

kemaslakhatan tanah air (Negara), anak wajib dididik antara lain : Perwira (pemberani), 

 
32 Muhammad Fadhil al-Jamaly, Filsafat Pendidikan dalam Al-Qur’an, (Surabaya : PT. Bina 

Ilmu, 1986), 3. 

 
33 al-Ghailaini Musthafa, Idhatun anNasyi’in, (Beirut : al-Ahliyah, 1993), 189. 
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berpandangan atau berwawasan maju, dermawan suka menolong orang lain, tahan uji 

tidak mudah menyerah, ikhlas tanpa pamrih dalam beramal, mendahulukan 

kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi maupun organisasi, berkepribadian 

mulia, bertanggung jawab, beragama yang bersih dari bid’ah, berwawasan modern, 

kebebasan yang beradab dalam berfikir dan berbuat, dan cinta tanah air (bangsa dan 

Negara).34 

Melalui pendidikan Islam kita dilatih melakukan perbuatan baik dan 

menghindarkan diri dari perbuatan jahat. Pelatihan semacam ini memungkinkan 

terbentuknya kebiasaan baik pada diri seseorang. Kebiasaan baik yang tersebut akan 

membentuk karakter yang baik. Karakter yang baik akan membentuk kepribadian 

yang baik pula. Jika kita berhasil mencapai kepribadian yang baik (kepribadian 

Muslim) tentu kehidupan kita menjadi baik. Jika kehidupan kita selalu dalam 

kebaikan, maka kita akan mencapai tahap kebahagiaan. Dengan demikian, maka 

pendidikan seharusnya bisa mewujudkan generasi yang berkualitas, bermoral dan 

berkarakter kuat yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat, bangsa dan Negara. 

2. Hubungan Tradisi dan Nilai-Nilai Pendidikan Islam 

a.  Tradisi 

Kajian tentang tradisi secara keilmuan masuk kedalam lingkup studi 

kebudayaan. Dengan menggunakan studi kebudayaan, makna dari sebuah tradisi bisa 

terpotret secara jelas sebagai lingkup sistem kebudayaan.35 Untuk mengetahui 

bagaimana tradisi menjadi bagian dari kebudayaan maka ada baiknya mengupas 

terlebih dahulu tentang budaya. 

 
34 al-Ghailaini Musthafa, Idhatun anNasyi’in, 189-190. 

 
35 Abdul Kholiq, Dinamika Tradisi Islam Jawa Pantura; Kajian Mengenai Upacara 

Selingkaran Hidup (Life Cycle) dan Pemaknaan Masyarakat Studikasus di Kabupaten Pati, Laporan 

Penelitian, IAIN Walisongo Semarang, Semarang, (2012), 15. 
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1) Budaya 

Koentjaraningrat menjelaskan tentang kata kebudayaan yang berasal dari 

bahasa sangsekerta budhayah, yaitu bentuk jamak dari budhi yang berarti budi 

atau akal. Dengan demikian kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang 

bersangkutan dengan akal. Sedangkan kata budaya adalah perkembangan 

perkembangan majmuk dari budi daya yang berarti daya dari budi yang 

berupa cipta, karsa dan rasa, dengan kebudayan yang berarti hasil dari cipta, 

rasa dan karsa.36 

Budaya mengandung pengertian yang luas, meliputi pemahaman 

perasaan suatu bangsa yang kompleks, seperti; pengetahuan, kepercayaan, 

seni, moral, hukum, adat istiadat dan pembawaan lain yang diperoleh dari 

masyarakat.37 Budaya merupakan cara hidup yang berkembang dan dimiliki 

bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi.38 

Oleh karenanya Geertz menganggap bahwa kebudayaan itu bersifat publik.39 

Pendapat Geertz itu beralasan karena maknanya dan sistem makna adalah apa 

yang menghasilkan budaya, merupakan milik kolektif dari masyarakat. 

Jika dilihat dari pewarisan suatu ide, gagasan tindakan hingga 

membudaya di suatu masyarakat tertentu, maka lain dari itu juga terdapat satu 

unsur penting dari kebudayaan yang bersumber dari historis adalah tradisi. 

 
36 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Aksara Baru, 1980), 195 

 
37 Munandar Soelaeman, Ilmu Budaya Dasar Suatu Pengantar, (Bandung: Rosda Offset, 1988), 

10. 

 

38 Sulasman dan Setia Gumilar, Teori-Teori Budaya: dari Teori Hingga Aplikasi, (Bandung: 

Pustaka Setia, 2013), 20. 

39 Clifford Geertz, The Interptetation of Culture, (New York: Basic abook,  Inc, 1973), 10. 
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Agar mendapat gambaran mengenai tradisi sebagai bagian dari kebudayaan, 

maka penjelasannya akan menjadi poin tersendiri dalam pembahasan ini. 

2) Tradisi Bagian dari Budaya 

Salah satu inti penting dari kebudayaan adalah tradisi, yang bersumber 

dari historis,40 misalnya tradisi bersumber dari ide-ide, dari nilai yang terpasang 

oleh sekelompok manusia, dan dari satu sisi kebudayaan. Sebab pada umumnya 

semua definisi kebudayaan berkisar pada konsep bahwa: kebudayaan terdiri 

dari pola-pola perilaku yang eksplisit dan implisit, dari mana pola- pola tersebut 

diperoleh dan ditularkan dengan bantuan simbol sebagai prestasi khas 

kelompok manusia melalui artefak.41 

Tradisi adalah suatu ide, keyakinan atau perilaku dari suatu masa yang lalu 

yang diturunkan secara simbolis42 dengan makna tertentu pada suatu kelompok atau 

masyarakat.43 Tradisi juga bisa dikatakan sebagai konsep yang menerangkan suatu 

perilaku atau tindakan yang berpegang pada waktu sebelumnya. Namum untuk 

berperilaku atau bertindak sesuai tradisi maka diperlukan suatu kepatuhan terhadap 

pedoman yang telah ditetapkan, bahkan pedoman yang telah diperintahkan, bahkan 

dalam pedoman yang telah belaku turun temurun.44 

Selain melihat tradisi sebagai bentuk dari warisan sebagaimana penjelasan 

 
40 Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial. Terj, Alimandan, (Jakarta: Prenadamedia Group, 

2014), 69. 

 
41 Alo Liliweri, Makna Budaya dalam Komunikasi Antar Budaya, (Yogyakarta: LKIS, 2010), 

5. 

 
42 M Hariwijaya, Islam Kejawen, (Yogyakarta: Gelombang Pasang, 2006), 89-90. 

 
43 Alo Liliweri, Pengantar Studi Kebudayaan, 97. 

 
44 Alo Liliweri, Pengantar Studi Kebudayaan,  98. 
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sebelumnya, maka akan lebih baik lagi jika melihat bagaimana tradisi itu diciptakan.45 

Hobsbawm dalam Bambang menyatakan bahwa, tradisi-tradisi yang tampil atau 

mengaku sudah tua seringkali asalnya baru-baru ini saja atau malah terkadang 

diciptakan belum lama ini. Hobsbawm menggunakan istilah tradisi yang diciptakan 

untuk merujuk pada praktik-praktik yang biasanya dilaksanakan secara terang- 

terangan atau tertutup berdasarkan aturan-aturan sifat dasar yang bersifat ritual atau 

simbolis, yang tujuannya adalah menanamkan nilai dan moral perilaku lewat 

pengulangan, sehingga otomatis sinambung dengan masa lalu.46 

Hobsbawm juga menunjukkan, dalam konteks “tradisi yang diciptakan”, apa 

yang sering dipahami sebagai kesinambungan sejarah masa lalu, sebenarnya adalah 

bikinan manusia. Jadi, penciptaan tradisi pada dasarnya adalah suatu proses formulasi 

sekaligus ritualisasi yang dicirikan oleh perujukan ke masa lalu dan hanya bisa 

berlangsung jika lewat pengulangan yang dipaksakan.47 

Selain itu Piotr Sztompka menambahkan bahwa tradisi muncul dari bawah 

melalui mekanisme kemunculan secara spontan dan tidak diharapkan serta melibatkan 

rakyat banyak. Karena sesuatu alasan, individu tertentu menemukan warisan historis 

yang menarik, ketakziman, kecintaan, dan kekaguman yang kemudian disebarkan 

melalui berbagai cara, memengaruhi rakyat banyak.48 

Oleh karenanya terdapat tiga aspek yang berkaitan dengan tradisi, yaitu:49 

a) Bentuk warisan seni budaya tertentu 

b) Kebiasaan atau bahkan kepercayaan yang dilembagakan dan dikelola oleh 

 
45 Seyyid Hossein Nasr, Pengetahuan dan Kesucian. Terj, Suharsono, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 1997), 77. 

 
46 M Bambang Pranowo, Memahami Islam Jawa, (Jakarta Timur: Pustaka Alvabet, 2011), 22. 

 
47 M Bambang Pranowo, Memahami Islam Jawa, 23. 

 
48Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, 71. 

 
49 Alo Liliweri, Pengantar Studi Kebudayaan, 98-99. 
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masyarakat dan pemerintah 

c) Kebiasaan atau kepercayaan, bahkan tubuh ajaran yang dilembagakan dan dikelola 

oleh kelopok-kelompok agama, badan-badan gereja yang semua dibagikan kepada 

pihak lain.  

 Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa tradisi sesungguhnya 

mengandung berbagai komponen, yaitu: yang mewariskan atau menciptakan tradisi, 

yang menerima atau melakukan tradisi, aturan-aturan, warisan tradisi, zaman yang 

berganti. Hal demikian boleh jadi mengandung unsur nilai-nilai luhur untuk sekiranya 

dilestarikan dan diakui oleh masyarakat. 

b. Hubungan Tradisi dengan Pendidikan Islam 

Di dalam pelaksanaan tradisi yang bersifat simbolik banyak mengandung 

makna yang berharga di dalamnya. Sebagaimana fungsi dari simbol sendiri adalah 

untuk menyampaikan pesan yang terkandung didalamnya. Sehingga pesan dalam 

symbol tersebut mengakibatkan interaksi sosial antara masyarakat yang ada, yang hal 

ini merupakan bagian dari pembelajaran. Tradisi disini berfungsi sebagai media 

penyampaian pesan pada masyarakat. 

 Tradisi adalah suatu ide, keyakinan, perilaku dari suatu masa yang lalu yang 

diturunkan secara simbolis dengan makna tertentu pada suatu kelompok atau 

masyarakat.50 Sedangkan Hobsbawm dalam Bambang menggunakan istilah tradisi 

yang diciptakan untuk merujuk pada praktik-praktik, yang biasanya dilaksanakan 

secara terang-terangan atau tertutup berdasarkan aturan-aturan sifat dasar yang 

bersifat ritual atau simbolis, yang tujuannya adalah menanamkan nilai dan moral 

perilaku lewat pengulangan, sehingga otomatis sinambung dengan masa lalu.51 

Simbol dalam tradisi memiliki fungsi sebagai media untuk menyampaikan pesan 

 
50 Alo Liliweri, Pengantar Studi Kebudayaan, 97. 

 
51 M Bambang Pranowo, Memahami Islam Jawa, 22. 
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secara halus.52 

Simbol berasal dari bahasa Latin symbolicum (yang semula berasal dari bahasa 

Yunani sumbolon berarti tanda untuk mengartikan sesuatu yang terdiri atas sesuatu 

yang lain. Suatu makna dapat ditunjukkan oleh simbol. Simbol juga sebagai sarana 

komunikasi yang kompleks dan seringkali memiliki beberapa tingkatan makna.53 

Sebagai sarana komunikasi tentunya hal ini akan ada sesuatu yang menjadi bahan 

dalam komunikasi tersebut. Sebagaimana dalam pengertiannya, bahwa komunikasi 

diambil dari bahasa inggris, comunication. Diartikan komunikasi adalah proses 

pertukaran informasi diantara individu melalui sistem lambang-lambang, tanda- 

tanda, atau tingkah laku. Komunikasi juga diartikan sebagai cara untuk 

mengkomunikasikan ide dengan pihak lain, baik dengan berbincang-bincang, 

berpidato, menulis, maupun melakukan korespondensi.54 Dengan demikian simbol-

simbol dalam tradisi yang telah turun-temurun diwariskan merupakan bentuk 

penyampaian dan penanaman pesan kepada pelaku tradisi. 

 Dengan demikian tradisi yang diturunkan secara simbolis merupakan bentuk 

lain dari media pembelajaran. Sebab jika dirujuk pada kata asalnya media berasal dari 

bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiyah 

berarti perantara atau pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari 

pengirim ke penerima pesan.55 Sebagai media dalam pembelajaran maka traidsi 

menghantarkan pesan dalam tradisi untuk pelaku tradisi. 

B. Study Literatur 

Studi Literatur adalah deskripsi tentang kajian penelitian yang sudah pernah 

dilakukan seputar masalah yang diteliti. Dengan demikian, penelitian yang akan 

 
52 M Hariwijaya, Islam Kejawen, 89. 

 
53 Alo Liliweri, Pengantar Studi Kebudayaan, 295-296. 

 
54 Harjani Hefni, Komunikasi Islam, (Jakarta: Kencana, 2015), 2. 

 

55 Arif S. Sadiman, dkk, Media Pendidikan, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2012), 6. 
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dilakukan merupakan kajian atau perkembangan dari penelitian yang sebelumnya, 

sehingga dapat terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan bukan merupakan 

pengulangan atau duplikasi. Berdasarkan beberapa sumber kepustakaan, ada beberapa 

pembahasan mengenai Kiyai Modjo di Kampung Jawa Tondano, Diantaranya; 

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Yusno Abdullah Otta dengan judul 

“Dinamisasi Tradisi Islam Di Era Globalisasi : Studi atas Tradisi Keagamaan 

Kampung Jawa Tondano.”   Berdasarkan penelitian tersebut dijelaskan bahwa semua 

tradisi keagamaan yang berada di Kampung Jawa Tondano masih dilaksanakan hingga 

saat ini. Walaupun ada beberapa hal yang telah berubah tetapi bukanlah hal yang 

substansial. Misalnya fungsi dari daun pisang yang biasa menjadi pembungkus 

berkatan diubah menjadi kardus nasi. Peneliti terdahulu menjelaskan mengenai Tradisi 

Keagamaan yang Berada di Kampung Jawa Tondano sedangkan penelitian penulis 

meneliti tentang Dimensi Psikoreligius Masyarakat Kampung Jawa Tondano (Studi 

atas Internalisasi Pendidikan Islam Kiyai Modjo). Dalam penelitian ini penulis akan 

membahas penyiaran Islam oleh Kiyai Modjo dan rombongannya menggunakan 

Tradisi dan Budaya yang didalamnya terkandung Nilai-nilai Pendidikan Islam.56 

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Rosijanih Arbie dan Leika Kalangi dengan 

judul “Hadrah dalam Multikultur Masyarakat Jaton di Minahasa Sulawesi Utara 

sebagai Pembentukan Karakter Bangsa” Berdasarkan penelitian tersebut dijelaskan 

bahwa hadrah adalah salah satu inovasi untuk membentuk karakter anak muda saat ini, 

hadrah juga dapat menjadi pilar penyanggah, membangun jiwa patriot, dan dapat 

menumbuhkan semangat nasionalisme dalam membentuk karakter suku bangsa. 

Karena di dalam teks hadrah terdapat syair-syair yang memiliki makna untuk bersatu, 

meraih prestasi dan nilai-nilai keagamaan. Peneliti terdahulu menjelaskan mengenai 

hadrah (kesenian yang terdapat di Kampung Jawa Tondano) dalam Pembentukan 

Karakater Bangsa sedangkan penelitian penulis meneliti tentang Dimensi Psikoreligius 

 
56 Yusno Abdullah Otta, “Dinamisasi Tradisi Islam di Era Globalisasi: Study atas Tradisi 

Keagamaan Kampung Jawa Tondano,” Jurnal Sosiologi Reflektif 10, (September 2016), 85-114. 
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Masyarakat Kampung Jawa Tondano (Studi atas Internalisasi Pendidikan Islam Kiyai 

Modjo).57 

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Kinayati Djojosuroto dengan judul “Dialek dan 

Identitas Jawa Tondano di Minahasa” Berdasarkan penelitian tersebut dijelaskan 

bahwa penangkapan Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya pada tanggal 8 April 

1830 dan dipenjarakan di stadhuis (Batavia). Kemudian pada 3 Mei 1830 Pangeran 

Diponegoro dan pengikutnya diberangkatkan dengan kapal perang Pollux ke Manado. 

Sebelum tiba ketempat pengasingan, rombongan Diponegoro diberhentikan, 

menunggu disebuah pelabuhan kecil Kema yaitu Tanjung Merah Minahasa, sebelah 

Utara pelabuhan Kema. Kemudian dilanjutkan ke Manado. Kemudian Pangeran 

Diponegoro diasingkan lagi ke Makassar sementara Kiyai Modjo dan beberapa 

pasukan yang lain diasingkan ke Tondano. Dari sanalah muncul suku baru yang 

bernama suku Jawa Tondano. Kebudayaan suku ini (Jawa Tondano) merupakan 

perpaduan antara budaya Jawa dan Budaya Tondano/Minahasa. Telah terjadi 

alkulturasi antara budaya Jawa Tondano, budaya Tondano, dan budaya Minahasa. 

Sehingga terjadi solidaritas, kesetiakawanan dan toleransi. Peneliti terdahulu 

menjelaskan mengenai asal mula berdirinya suku Jawa Tondano sedangkan penelitian 

penulis meneliti tentang Dimensi Psikoreligius Masyarakat Kampung Jawa Tondano 

(Studi atas Internalisasi Pendidikan Islam Kiyai Modjo).58 

Perbedaan hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa penelitian terdahulu hanya 

memfokuskan pada sejarah masuknya Kiyai Modjo beserta pengikutnya di Kampung 

Jawa Tondano dan tradisi yang ditinggalkan oleh Kiyai Modjo beserta pengikutnya 

yang masih dilaksanakan sampai saat ini. Sedangkan penelitian penulis selain 

membahas mengenai sejarah masuknya Kiyai Modjo ke Tondano, penulis juga 

membahas Nilai-nilai pendidikan yang terkadung didalam tradisi yang ada. 

 
57 Rosijanih Arbie, “Hadrah dalam Multikultur Masyarakat Jaton di Minahasa Sulawesi Utara 

sebagai Pembentukan Karakter Bangsa,” Jurnal Neliti, (2011):.67-68. 

 
58 Kinayati Djoyosuroto, “Dialek dan Identitas Jawa Tondano di Minahasa,” Jurnal Prosiding 

Simposium Internasional Bahasa-bahasa Nasional dan Global, (2016): 1-24. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.1 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian etnografi. Etnografi 

memfokuskan diri pada budaya dari sekelompok orang. Peneliti etnografi meneliti 

secara umum dan meluas tentang budaya umum seperti etnis cina, orang Indonesia, 

Suku Batak, Suku Jawa dan sering hal itu dinamakan etnografi makro.2 Oleh 

karenanya sumber data dalam penelitian ini adalah wawancara dan pengamatan 

secara langsung budaya-budaya yang dilaksanakan di Kampung Jawa Tondano. 

2. Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan pada permasalahan yang diteliti, metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan emik.  

Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk  memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan, dll. Dengan cara deskripsi dalam bentuk kata–kata dan 

bahasa, pada suaatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode alamiah.3 Sedangkan pendekatan emik sendiri dalam penelitian 

melibatkan meneliti perilaku dari sisi dalam anggota-anggota kelompok budaya.4  

 

 

 

 
1 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung:Alfabeta, 2013), 

3. 

 
2 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2018), 236. 

 
3 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 6. 

 
4 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 237. 
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B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Lokasi penelitian yaitu di Kelurahan Kampung Jawa Tondano, kecamatan Tondano 

Utara, Kabupaten Minahasa. 

2. Alokasi Waktu Penelitian 

Penelitian Skiripsi kurang lebih 2 bulan, dari bulan Maret-April 2020. 

C. Sumber Data 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua data, yaitu: 

1. Data Primer 

Penulis memperoleh data langsung dari objek atau narasumber berupa: 

a. Hasil wawancara dari sepuluh narasumber, yang terbagi atas 5 orang Tokoh 

Agama dan 5 orang Tokoh Adat. 

b. Mengamati secara langsung budaya-budaya yang dilaksanakan di Kampung 

Jawa Tondano. 

c.  Melihat secara langsung peninggalan Sejarah yang ditinggalkan oleh Kiyai 

Modjo dan rombongannya. 

2. Data Sekunder 

 Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh tidak secara langsung dari 

Objek penelitian. Dalam hal ini yang menjadi data sekunder dapat berupa: 

a. Buku yang ditulis oleh Peter Carey dengan judul Kuasa Ramalan.  

b. Dokumen-dokumen yang diberikan oleh Ishak Pulukadang, yaitu: Daftar 

Rombongan Kiyai Modjo yang diasingkan ke Batavia, Daftar Rombongan 

Kiyai Modjo ke Ambon dengan kapal Thalia, daftar Rombongan Kiyai Modjo 

yang sampai di Ambon, Daftar Rombongan Kiyai Modjo yang selamat tiba di 

Tondano dan data Rombongan Kiyai Modjo yang dimakamkan di Kampung 

Jawa Tondano. 

c. Catatan sejarah yang tertulis pada peninggalan sejarah Kiyai Modjo dan 

Rombongannya. 
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D. Teknik  Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk 

memperoleh data dan keterangan dalam penelitian maka penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Wawancara  

Penulis melakukan wawancara kepada sepuluh orang responden yang terdiri 

atas lima orang Tokoh Adat dan lima orang Tokoh Agama di Kampung Jawa Tondano. 

Wawancara dilakukan secara langsung atau tatap muka. 

2. Studi Dokumentasi 

Dokumentasi yang diambil oleh penulis yakni berupa dokumentasi dalam 

bentuk foto, video dan transkip hasil wawancara. Adapun foto yang penulis maksud 

berupa: foto bersama beberapa informan, foto peninggalan sejarah Kiyai Modjo dan 

rombongannya, foto pelaksanaan budaya, dan foto beberapa teks budaya. 

E. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dapat dilakukan sejak awal penelitian 

dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh, kemudian dikumpulkan 

untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, 

mengklasifikasih, mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian dan serta menyimpulkan 

data. Adapun anlisis data menurut Miles dan Huberman terdiri dari pengumpulan data, 

penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Teknik analisis data dalam 

penelitian ini mengacu pada konsep yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman.  

1. Reduksi Data 

Dari lokasi penelitian, data lapangan dituangkan dalam uraian laporan yang 

lengkap dan terinci. Data dan laporan lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dan 

kemudian dipilih-pilih hal yang pokok, difokuskan untuk dipilih yang terpenting 

kemudian dicari tema atau polanya (melalui proses penyuntingan dan pemberian kode). 

Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada 

tahap ini setelah data dipilih kemudian disederhanakan data yang tidak diperlukan 
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disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik 

kesimpulan sementara. 

2. Penyajian Data   

Penyajian data (display data) dimaksudkan agar lebih mempermudah bagi 

peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu 

dari data penelitian. Hal ini merupakan pengorganisasian data kedalam suatu bentuk 

tertentu sehingga kelihatan jelas sosoknya lebih utuh. Data-data tersebut kemudian 

dipilah-pilah dan disisikan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai 

kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang 

dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara di peroleh pada waktu data 

direduksi dilakukan dengan teknis wawancara langsung dengan Para Informan dengan 

Pedoman (ada pedoman wawancara yang dilampirkan di lampiran). 

3. Studi Literatur 

Studi literatur merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk 

mendapatkan informasi tentang teori dan konsep yang erat hubungannya dengan 

permasalahan yang di teliti. Teori dan konsep ini terkait  Nilai-Nilai Pendidikan Islam 

dalam Tradisi Kampung Jawa Tondano. Studi literatur ini didapatkan baik dari 

penelitian-penelitian terdahulu, maupun dari informasi jurnal, berita media masa dan 

sumber literatur lainnya. 

4. Penarikan kesimpulan/Verifikasi 

Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus 

sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama 

proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna 

dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, hipotesis 

dan selanjutnya di tuangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat tentatif 

(belum pasti). 

Dalam penelitian ini langkah yang dilakukan peneliti untuk melakukan teknik 

dan analisis data, dimulai dengan mengumpulkan data-data tentang Nilai-Nilai 

Pendidikan Islam dalam Tradisi Kampung Jawa Tondano, baik dari data wawancara 
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maupun data dokumentasi. Setelah itu dilakukan pengumpulan data lapangan 

dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terperinci. Kemudian data dan 

laporan lapangan direduksi, dirangkum, dan kemudian dipilah-pilah hal yang pokok, 

difokuskan untuk dipilih yang terpenting kemudian dicari tema atau polanya sesuai 

kajian yang diteliti mengenai Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Kampung 

Jawa Tondano, melalui proses penyuntingan dan pemberian kode. Reduksi data 

dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Kemudian data di pilih 

dan disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir untuk mempermudah 

penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara. 

Setelah reduksi data, berikutnya dilakukan penyajian data (display data). Data 

yang sudah direduksi diatas dipilah–pilah dan disisikan untuk disortir menurut 

kelompoknya dan disusun sesuai dengan kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar 

selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termaksud kesimpulan-kesimpulan 

sementara diperoleh pada waktu data direduksi. Berikutnya, setelah data disajikan 

dilakuakan verifikasi data dan dilakukan secara terus menerus sepanjang proses 

penelitian dilakukan. 

Ketiga komponen analisis data terus berinteraksi sampai didapat suatu 

kesimpulan yang benar. Setelah itu, dicoba untuk diinterprestasikan dengan fokus yang 

lebih terarah. Dengan begitu, analisis data tersebut merupakan proses interaksi antara 

ketiga komponen analisis dengan pengumpulan data, dan merupakan suatu proses 

siklus sampai dengan aktivitas Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Kampung 

Jawa Tondano. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kelurahan Kampung Jawa Tondano awalnya berstatus Desa yang unik. 

Desa ini didirikan oleh Kyai Modjo yang nama aslinya Kyai Muslim Muhammad 

Chalifah seorang ulama terkenal di Jawa dan Panglima Perang Santri yang 

ditangkap Penjajah Belanda dalam Perang Jawa 1825-1830 bersama 500 

pengikutnya. Kyai Modjo dan Para pengikutnya yang menjabat sebagai Patih, 

komandan pasukan dan keluarga dekat Kyai Modjo jumlah 78 orang diasingkan 

Penjajah Belanda dengan pengawalan ketat dari Semarang ke Batavia dengan kapal 

Fregat de Bellona dan tiba tanggal 2 Desember 1828. Walaupun beliau sebagai 

tahanan tapi diperlakukan dengan cara yang baik karena kewibawaan dan 

pengaruhnya. Oleh karenanya khusus Kyai Modjo ditempatkan disebuah rumah 

yang dipersiapkan tersendiri di Penjara Polisi Batavia yang disebut Standhuis atau 

Balai Kota Batavia.  

Menurut Peter Carey penulis terkenal tentang Perang Jawa dan Pangeran 

Diponegoro mereka ditahan sejak bulan Januari 1828 sampai dengan bulan Februari 

tahun 1830. Setelah ada Surat Keputusan Pengadilan Tinggi Pemerintah Kolonial 

Belanda tentang Pengasingan Kyai Modjo dan Pengikutnya ke Manado dan 

Tondano tanggal 29 Januari baru pada bulan Februari 1830 rombongan pertama 

diberangkatkan ke Ambon, disusul oleh rombongan kedua bersama Kyai Modjo 

dan tiba di Ambon awal bulan April 1830. Dalam pengasingan itu Kyai Modjo dan 

Pengikutnya dikawal oleh satu detasemen (satu unit dari Batalion) dan kapal Perang 

Belanda Thalia dari Jawa ke Ambon dan yang tiba dengan selamat hanya berjumlah 

63 orang karena yang lain meninggal dunia dalam perjalanan laut yang memakan 

waktu kurang lebih 2 bulan. Lalu dengan kapal Perang Belanda Mercury mereka 
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diberangkatkan dari Ambon ke Kema pesisir Timur Minahasa berdekatan dengan 

pelabuhan Bitung yang memakan waktu 7 hari. Dari Kema mereka berjalan kaki 

dikawal orang-orang Borgo dan tiba di Manado tanggal 1 Mei 1830 dan menginap 

ditempat bekas kediaman Raja Manado (Suku Bobentehu) di Kampung Pondol 

Manado selama dua minggu, lalu dengan berjalan kaki pula selama setengah hari 

menyusuri Sungai Tondano melewati bagian barat Sawangan dan tiba di Tasikela ( 

suatu tempat berbukit yang pernah direncanakan dirikan benteng sekitar tahun 1620 

oleh Spanyol (Kata Tasikela adalah nama sebuah Propinsi di Spanyol ) pada tanggal 

13 Mei 1830 saat Sholat Dzuhur  lalu ditempatkan di Loji1 sebagai Kantor 

Pemerintahan Kontrolur Tondano2 yang letaknya di Kantor Bupati Minahasa sekarang 

. Bangunan Loji yang terbuat dari kayu itu letaknya telah dipindahkan ditanah depan 

Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Kelurahan Rinegetan Tondano Barat. 

2. Pernikahan Dan Terbentuknya Komunitas Jaton . 

 Para pengikut Kyai Modjo ini semuanya laki-laki dan mereka beradaptasi 

dengan baik lewat pergaulan dan mereka menjadi guru bagi penduduk setempat tentang 

cara mengolah rawa yang masih asli dan sangat lebat hutannya di Tondano, untuk 

bercocok tanam padi sehingga dijadikan persawahan melalui drainase yang awalnya 

menggunakan sekop dari kayu baru kemudian diberikan bajak dari besi dan sapi oleh 

Gubernur Maluku, hal mana belum dikenal sebelumnya oleh penduduk setempat 

kecuali keahlian mengolah padi ladang. Sehubungan dengan itu dalam Surat Direktur 

Lands Produkten em civile Magazijnen ditujukan kepada Letnan Gubenrur Jendral 

tanggal 14 Juli 1839 No : 2520 menyatakan : “Ternyata dengan bertempat tinggalnya 

Kyai Modjo dan Pengikutnya diwilayah itu membuat penduduk Alifuru bekerja Iebih 

baik karena orang-orang Jawa itu mengajar bercocok tanam, mana dipertegas lagi 

 
1 JumadilM, Wisata Sejarah, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Loji_Tondano , Jakarta: Direktorat 

Jendral Sejarah dan Purbakala, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2007, 212.       
 

2 Peter Carey, Kuasa Ramalan Jilid 2, (Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia, 2019), 

857-860.  

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Loji_Tondano
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dalam surat keputusasn Letnan Jendral tertanggal 13 Juli 1839 No.J1 yang 

menyatakaan “ Ternyata penempatan Kyai Modjo dan pengikutnya itu memberi contoh 

kepada penduduk asli yaitu orang-orang Alifuru  bekerja lebih baik bersama orang-

orang itu“, Para pengikut Kyai Modjo ini kemudian menikahi wanita penduduk asli. 

Awalnya mantan Komandan  Pasukan seorang  Pemuda bernama Tumenggung Zees 

umur 20 tahun kawin dengan Wurenga anak gadis dari Walak ( Hulubalang ) Tonsea 

Lama Rumbayan yang diselenggarakan 7 hari 7 malam dengan paduan pakaian Adat 

Kraton Jogja dan Kebaya Minahasa serta paduan seni Jawa Islami  dimeriahkan dengan 

seni Verbangan dan Selawatan Jowo didalangi oleh 4 ahli Selawatan dengan Kitab 

Telodo ( Barzanzi ) dan seni Minahasa ( Maengket dan Masambo ),  lalu Gazali Modjo 

anak Kyai Modjo kawin dengan Ingkingan Tombokan anak dati Walak Tondano 

‘Tombokan, laluy Haji Ngiso ( Wiso Pulukadang ) Komandan Pasukan dan Penasehat 

Pangeran Diponeyoro , kawin dengan anak gadis Opo Pakasi Warouw walak Kakas 

dan Asnawi Tumenggung Reksonegoro Pulukadang menikah dengan Wuring 

Tumbelaka anak walak Amurang dan pada tahun 1831 sejumlah kurang lebih 50 orang 

pengikut Kyai Modjo telah kawin dengan gadis penduduk Asli Minahasa dan mereka 

semua masuk Islam mengikuti suami. Dari perkawinan ini menurunkan generasi yang 

dinamakan Jawa Tondano atau popular disebut Jaton yang beragama Islam dan 

mewarisi paduan budaya Jawa dan Minahasa dengan keunikannya tersendiri . Oleh 

karena keunikannya itu sejak lama Kampung Jawa Tondano dijadikan Desa Budaya 

serta wisata religi oleh PEMDA Minahasa dan sejak tahun 2014 Kelurahan Kampung 

Jawa Tondano telah dijadikan kawasan strategis Propinsi Sulawesi Utara. 

 Dari kurang lebih 20 fam/marga yang ada, juga ada pengikut Kyai Modjo dan 

keturunnannya yang memeluk Agama Kristen karena perkawinan tetapi tidak tinggal 

di Desa/Kelurahan Kampung Jawa Tondano, bahkan ada kurang lebih 16 Fam orang 

Jaton yang keluarganya memeluk agama Kristen. Maka sejak itu terbentuklah 

komunitas Jaton yang semuanya memeluk Agama Islam mendiami Desa Kampung 

Jawa Tondano dengan keunikannya tersendiri ditengah masyarakat Minahasa sebagai 

warga asli yang disebut menganut budaya Alifuru dan yang kemudian dikelilingi 
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mayoritas penduduk asli yang memeluk Agama Kristen setelah kedatangan misionaris 

Pendeta Riedel di Tondano tahun 1831. Makam Pendeta Riedel ini terletak di kelurahan 

Ranowangko Kecamatan Tondano Timur sebagai tetangga Kampung Jawa Tondano 

dan bersama makam Kyai Modjo juga telah dimasukkan menjadi salah satu. kawasan 

budaya bagian dari Kampung Jawa Tondano sebagai kawasan Strategis Propinsi 

Sulawesi Utara. 

3. Peresmian Kelurahan Kampung Jawa Tondano 

Sejak tahun perkawinan para pengikut Kyai Modjo dengan anak para Walak 

Minahasa itu pula, tepatnya dibulan Haji pada tahun 1831 Mailadia didirikan dan 

diresmikan Kampung Jawa Tondano.3  

4. Diaspora Warga Jaton 

Kemudian dalam perkembangannnya terbentuk pula diaspora (perantau) Jaton 

diluar Tondano yaitu Desa Saronsong Tomohon , Desa Bojonegoro Tompaso Baru 

Minahasa Selatan, Desa Ichwan Dumoga Bolmong, desa josonegoro, Desa Kalioso, 

Dll di provinsi Gorontalo, desa jailolo di maluku utara, bahkan di makasar Sulawesi 

selatan, Jabodetabek, Palu Sulawesi tengah dll melalui pembentukan cabang ormas 

kerukunan keluarga jaton Indonesia (KKJI) 

B. Hasil Temuan Penelitian 

Berangkat dari hasil wawancara terkait Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam 

Tradisi Kiyai Modjo di Kampung Jawa Tondano, maka dihasilkan data yang akan 

peneliti paparkan sebagai berikut: 

1. Nilai-Nilai Pendidikan Islam Kiyai Modjo 

Dari berbagai kajian sejarah masuknya Islam di Minahasa, kita menemukan 

sebuah fakta bahwa Kiyai Modjo dan rombongannya yang merupakan awal masuknya 

Islam di tanah Minahasa.  

 
3Umar Pulukadang, “Kiyai Modjo dan Islam Minahasa,” majalah MUI, (1978). Terdapat juga 

dalam penelitiannya Ishak Pulukadang  “Komunitas Jaton: Sejarah, Agama, Adat Budayanya di 

Minahasa dan Kota Tondano Sebagai Miniatur Perintis dan Pejuang Kemerdekaan Indonesia,” Lembaga 

Adat Pakasaan Jaton, (Agustus 2019), 3.  
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Hasil wawancara dengan Tokoh Agama di Minahasa  Bapak Abdullah Al 

Buchari. Selaku ketua Muhammadiyah Kabupaten Minahasa,  Bahwa : 

“Dalam perjalanannya sampai ke Minahasa tahun 1830 Kiyai Modjo dan para 

pengikutnya pada dasarnya bukan menyebarkan Islam melainkan sebagai 

tahanan politik, akan tetapi mereka bebas  bergaul dengan penduduk asli 

Minahasa, dalam pergaulan itu pula Kiyai Modjo dan pengikutnya 

memperlihatkan bahwa cara beragama dan beraktivitas sosial masyarakat Islam 

di tengah orang-orang yang bukan beragama Islam yakni saling menghormati 

dan saling menghargai kepercayaannya. Dalam pergaulan itu pula terjadi proses 

kawin mawin antara dua suku, yakni Jawa yang beragama Islam dan suku 

Minahasa yang bergama kepercayaan alifuru sehingga muncul perpaduan suku 

baru yakni jawa dan tondano (JATON)”.4  

 

Sebelum agama-agama dari luar datang, masyarakat Minahasa adalah penganut 

alifuru. Ciri khas kepercayaan ini (alifuru) adalah pemujaan serta penghormatan 

terhadap para leluhur, terutama mereka yang dianggap sebagai dewa (opo). hal ini 

membuat jiwa pendidik seorang Ulama seperti Kiyai Modjo harus mempunyai strategi 

dalam mendidik dan meninggalkan nilai-nilai pendidikan Islam agar bisa dipahami 

dengan mudah oleh orang-orang yang baru belajar tentang Islam, Hasil wawancara 

dengan Tokoh Agama di Minahasa  Bapak Abdullah Al Buchari. Selaku ketua 

Muhammadiyah Kabupaten Minahasa,  Tentang nilai-nilai pendidikan Islam Kiyai 

Modjo bahwa : 

“Dalam unsur mendidik orang yang baru masuk Islam Kiyai Modjo 

membungkus semua nilai-nilai pendidikan Islam itu dalam sebuah tradisi yang 

hari ini membudaya di tengah masyarakat Jawa Todano seperti : Adat (Tradisi) 

Sholawat Jowo, Adat (Tradisi) Selametan, Adat (Tradisi ) Zikir Gholiba, Adat 

(tradisi) Meludan,  Adat (Tradisi ) Punggoan, Budaya Mapalus, Budaya 

Paguyuban Keluarga. Seluruh aktivitas kebudayan tersebut memiliki ruh Islam 

untuk di terapkan”.5 

 

 
4 Abdullah Al Buchari, Kampung Jawa Tondano, Catatan Lapangan,2 Maret 2020. 

 
5 Abdullah AlBuchari, Kampung Jawa Tondano, Catatan Lapangan,2 Maret 2020. 
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Dikesempatan yang berbeda dalam wawancara dengan  Bapak Syaogil Ahmad 

yakni Sekertaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Minahasa tentang pendidikan 

Islam beliau menyampaikan bahwa :  

“Nilai pendidikan Islam yang dibawakan Kiyai Modjo itu terbagi atas 2 

dimensi, yang pertama nilai-nilai pendidikan Islam yang berdimensi dalam 

lingkup keluarga yang meliputi, proses Kelahiran, perkawinan hingga 

kematian, dan yang ke dua nilai-nilai pendidikan Islam yang berdimensi dalam 

kehidupan sosial bermasyarakat. Keduanya masih bisa kita lihat dan 

berkembang hingga saat ini”.6 

Pemahaman dimensi pendidikan Islam dalam ruang lingkup keluarga, banyak 

tokoh Agama dan tokoh adat yang sepemahaman dengan hal diatas antara lain Bapak 

Syamsuddin Dali Yaitu Tokoh Agama Dan Juga Ketua Baznas Kabupaten Minahasa 

menyebutkan bahwa :  

“Setelah di telaah nilai-nilai pendidikan Islam yang di tinggalakan Kiyai Modjo 

banyak sekali terasa hingga saat ini, antara lain adat Punggoan, adalah tradisi 

mengingat para leluhur yang telah meninggal dengan berziarah ke kuburan, 

adat ini mengandung nilai kepahlawanan dan nilai keIslaman sebagaimana 

yang di sampaikan Rasulullah SAW Dalam Haditz “Berziarahlah kalian ke 

kuburan, karena ziarah kubur mengingatkan kalian akan kematian. (HR. An 

Nasai Dan Lainnya)” Dalam Pernyataannya juga Ustad Dali Mengungkapkan 

bahwa adat istiadat masyarakat Kampung Jawa yang di bawakan oleh Kiyai 

Modjo dan rombongannya semuanya bernuansa dan memiliki ruh Pendidikan 

Islam, walaupun ada beberapa pendapat yang menyampaikan bahwa itu sudah 

keluar dari Islam coba berdiskusi dengan para tokoh agama dan tokoh adat 

masyarakat Kampung Jawa”.7 

Perihal penguatan setiap adat masyarakat Kampung Jawa Tondano yang 

memiliki ruh Pendidikan Islam dijelaskan juga oleh Bapak Imam Masjid Al-Falah 

Kiyai Modjo Kampung Jawa Tondano yakni Bapak Imam Ahmad Kiyai Demak dalam 

wawancara beliau menyampaikan Bahwa : 

“Berdirinya masjid Al-Falah merupakan sebuah bukti besar Islam akan terus 

berkembang di tanah Minahasa, para leluhur kita sudah berjuang dan 

 
6 Syaogil Ahmad, Kampung Jawa Tondano, Catatan Lapangan, 8 Maret 2020. 

 
7 Syamsuddin Dali, Kampung Jawa Tondano, Catatan Lapangan, 6 Maret 2020. 
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meninggalkan ilmu dan tradisi yang harus kita jaga, dimana setiap tradisi yang 

kita jalankan terus menerus sebagai keturunan masyarakat Kampung Jawa dan 

harusnya kita jaga mulai dari proses kelahiran, perkawinan, dan kematian. 

Kemudian bagaimana kita menjaga kesolidan kita sebagai masyarakat Jaton, 

tradisi khataman misalnya, ini dilakukan tidak hanya pada saat kita sudah 

selesai membaca al-quran 30 juz, melainkan khataman Al-Qur’an di laksankan 

juga pada saat pernikahan, sunatan, dan juga menyongsong dan mengakhiri 

bulan suci Ramadhan, fungsinya untuk kita umat Islam memohon kepada Allah 

SWT agar kita selalu di dekatkan dan memohon agar dimudahkan segala hajat 

yang akan kita laksanakan. Nilai pendidikan Islam yang tertanam setiap 

khataman Qur’an merupakan nilai luhur yang menyerukan kepada semua 

kalangan umur bahwa kita sebagai manusia tidak boleh memohon dan meminta 

selain  dari pada Allah SWT.8  Sebagai mana yang di Jelaskan Q.S Al-Fatihah: 

5 

 

 ٥إِيَّاَك َنۡعُبُد ِإَويَّاَك نَۡسَتعِنُي  
 

Terjemahnya: 

“Hanya kepada Engkau-lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau-lah 

kami mohon pertolongan”.9 

Di kesempatan dan di ruangan yang sama diwawancarai  juga Tokoh Adat  

yakni Kepala Sanggar Al-Falah 1990-2020, bapak Saleh kangiden dan bapak Alfian 

kiyai Demak selaku sekertaris Kerukunan Keluarga Jaton Indonesia (KKJI) 

Menjelaskan bahwa : 

“Adat dan tradisi masyarakat kampung jawa Tondano adalah hal yang 

fundamental yang melekat dan mendarah daging di tengah masyarakat 

kampung jawa, adat dan tradisi ini pula sudah lama dan Tidak Bertentangan 

dengan Ajaran Islam, malah adat dan tradisi ini mengandung nilai-nilai 

pendidikan islam, adapun adat dan tradisi yang masih dijalankan sampai saat 

ini oleh masyarakat kampung jawa tondano adalah  

a.   Salawat Jowo 

a. Salawat Melayu (Hadrah) 

 
8 Ahmad Kiyai Demak, Kampung Jawa Tondano, Catatan Lapangan, Maret 2020. 

 
9 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 1. 
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b. Selametan 

c. Dzikir Golibah 

d. Meludan  

e. Punggoan 

f. Bakdo Ketupat 

g. Perkawinan yang terdiri dari : Peningset, Peminangan, Antar Belanja, 

Pengitan Selama 1 Bulan Setengah, midodareni, Temonan, Sumsumon, 

Kunjungan Ke Keluarga Mempelai Wanita 

h. Kelahiran yang Terdiri Dari : Tingkepan, Among-Among, Poputan dan 

khitanan 

i. Mapalus dan paguyuban keluarga 

j. Khatam Qur’an terdiri atas : Saat Sudah selai 30 Juz, Saat Mau di Khitan, 

dan Saat Mau Melangsungkan Perkawinan 

k. Berhasa Jaton 

Pak Saleh Kangiden Menambahkan Penjelasannya  bahwa : 

“Bahasa jaton pada anak generasi 90 an itu sudah mulai pudar hanya 20% dari 

sekian banyak generasi muda yang ada di Jaton  yang  bisa mengerti bahasanya 

tapi tidak faseh dalam mengucapkan kalimatnya. Selebihnya 80% Tidak sama 

sekali mengerti dan tidak bisa mengucapkan. hal ini menjadi pekerjaan rumah 

yang luar biasa bagi KKJI (Kerukunan Kelyarga Jaton Indonesia) dan Lembaga 

Adat Pakasaan Jaton (LAPJAT) Bagaimana Agar Generasi 90-an Bisa 

Berbicara Dengan Baik dan Benar dengan menggunakan Bahasa Jaton karna 

apabila dibiarkan bahasa Jaton di Kampung Jawa Tondano akan hilang seiring 

dengan perkembangan Zaman”.10 

 Diwawancarai juga salah satu akademisi sekaligus Tokoh Adat Ishak 

Pulukadang Selaku Ketua Lembaga Adat Pakasaan Jaton (LAPJAT) yang menjelaskan 

juga tentang nilai-nilai pendidikan Islam yang dibawakan Kiyai Modjo, beliau 

menyampaikan bahwa :  

“Nilai-nilai pendidikan Islam sangat melekat dengan adat dan budaya Jawa 

Tondano tentu  berdasar pada syari’at Islam, adapun adat dan tradisi yang masih 

dijalankan sampai saat ini oleh masyarakat Kampung Jawa Tondano adalah : 

a. Sholawat Jowo 

b. Selametan 

c. Dzikir Golibah 

 
10 Saleh Kangiden, Kampung Jawa Tondano, Catatan Lapangan,5 Maret 2020. 
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d. Meludan  

e. Punggoan 

f. Bakdo Ketupat 

g. Perkawinan  

h. Mapalus dan paguyuban keluarga 

i. Khatam Qur’an terdiri atas : Saat Sudah selai 30 Juz, Saat Mau di Khitan, 

dan Saat Mau Melangsungkan Perkawinan 

j. Berhasa Jaton. 

 

Ishak Pulukadang menjelaskan bahwa sholawat Jowo misalnya itu merupakan 

sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, akan tetapi lafalnya menggunakan 

perpaduan bahasa Jawa dan Bahasa Arab, sholawat adalah bentuk pujian 

kepada Nabi Muhammad SAW. Selain itu juga sholawat sebagi bentuk 

kepedulian Sosial. Begitu juga Mauludan, bahwa itu adalah ajaran yang dibawa 

Kiyai Modjo kepada masyarakat untuk kiranya memperingati hari kelahiran 

Nabi Muhammad SAW sebagai Wujud Syukur dan penghormatan khususnya 

pada utusan ALLAH SWT, Juga untuk menambah rasa kecintaan kita kepada 

Nabi Muhammad SAW. Adat dan budaya ini sampai saat ini tetap lestari dan 

masih dijalankan. Ishak Pulukadang Juga menjelaskan nilai-nilai Pendidikan 

Islam yang dibawa Kiyai Modjo yang merasuk dalam psikologi masyarakat 

Kampung Jawa Tondano dari sejak dahulu hingga sekarang masih tertanam dan 

dijalankan, hanya saja dalam berbahasa Jaton memang benar bahwa bahasa 

merupakan alat komunkasi dasar masyarakat, akan tetapi bahasa Jaton sudah 

mulai hilang pada generasi muda saat ini. Oleh karena itu dengan adanya 

Lembaga Adat Pakasaan Jaton (LAPJAT) juga berfungsi menghidupkan dan 

melestarikan kembali Bahasa Jaton dengan program pekan bahasa Jaton dimana 

seminggu sekali seluruh aktifitas dalam dan luar rumah di kelurahan jawa 

tondano harus berbahasa jaton”.11 

Tidak hanya tokoh adat maupun tokoh Agama, unsur pemerintah juga angkat 

bicara dalam pandangan penerapan nilai-nilai pendidikan Islam yang dibawakan Kiyai 

Modjo, seperti yang di sebutkan Lurah Kampung Jawa Tondano Bapak Surianto 

Mertosono menjelaskan bahwa : 

“Semenjak saya Lahir, anak-anak, dewasa, hingga menjabat menjadi Lurah 

Kampung Jawa Tondano saat ini, bahwa Kampung Jawa Tondano merupakan 

Kampung yang kaya akan adat, saya juga keturunan Jaton dan saya sangat 

terasa betul bahwa nilai-nilai pendidikan Islam itu ada dalam adat, saya 

menggambarkan bahwa ada adat yang tidak bisa disebutkan namanya tapi 

 
11 Ishak Pulukadang Kampung Jawa Tondano, Catatan Lapangan, 15 Maret 2020. 
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selalu melekat di dasar filosofi masyarakat Kampung Jawa Tondano yang di 

ajarkan Kiyai Modjo, yakni bagaimana perilaku anak terhadap tamu, orang tua 

dan keluarga saat berkunjung maupun memotong pembicaraan. Masyarakat 

Jaton didik dengan perilaku yang santun dan amat lembut, nilai akhlak yang 

melekat sudah diajarkan Sejak dahulu makanya saat ini ditanya apakah 

Masyarakat  Masih menjalankan nilai-nilai Pendidikan islam yang Diajarkan 

kiyai modjo dan apakah masih dijalankan hingga saat ini, saya hanya bisa 

menyampikan bahwa masyarakat Kampung Jawa itu sejak menginjakan kaki di 

Kampung  Jawa sampai saat ini masih menjalankan adat istiadat dan tentunya 

segala bentuk adat istiadat tentunya punya nilai luhur pendidikan Islam, 

terutama nilai Akhlak dan pembentukan karakter menjadi pribadi muslim yang 

Taat”.12 

2. Proses Mua’malah Kiyai Modjo 

Kiyai Modjo juga menjadi tokoh utama dalam keberlangsungan bertahan hidup 

rombongannya selama pengasingan hingga mampu mendirikan Kampung Jawa 

Tondano di Minahasa, proses mua’malah Kiyai Modjo mulai dari proses masuk ke 

Minahasa hingga bisa berbaur dengan masyarakat asli Minahasa menjadi pembahasan 

yang sangat menarik saat berdiskusi dan mewawancarai berbagai tokoh adat, tokoh 

Agama dan tokoh pemuda di Minahasa.  

Sebagaimana wawancara dengan tokoh Agama di Minahasa Bapak Abdullah 

Albuchari selaku Ketua Muhammadiyah Kabupaten Minahasa, tentang proses 

Mu’amalah Kiyai Modjo beliau mengungkapkan bahwa : 

“Kiyai Modjo bersama rombongannya datang ke tanah Minahasa membawa 

dampak baik bagi masyarakat asli Minahasa pada waktu itu. proses mu’amalah 

dimulai dari proses pembuktian dan transfer ilmu dibidang pertanian, Kiyai 

Modjo dan pengikutnya membuka lahan pertanian baru di sekita wilayah 

tempat tinggal mereka untuk di jadikan lahan bercocok tanam yang tadinya 

masyarakat asli Minahasa tidak tau mengelolah lahan yang berrawah yang 

mengandung banyak alkali dan tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam. 

Oleh Kiyai Modjo dan rombongannyanya digarap dan dijadikan lahan 

persawahan”. 13 

 

 
12 Surianto Mertosono, Kampung Jawa Tondano, Catatan Lapangan,1 Maret 2020. 

 
13 Abdullah Al Buchari Kampung Jawa Tondano, Catatan Lapangan,2 Maret 2020. 
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Diwawancarai juga Tokoh Adat Sekaligus Akademisi Prof Ishak Pulukadang 

berpendapat terkait mu’amalah Kiyai Modjo beliau menjelaskan bahwa : 

“Kiyai Modjo juga mengajak masyarakat asli Minahasa untuk melihat dan 

mempelajari serta bergotong royong dalam membuka lahan pertanian yang oleh 

masyarakat asli Minahasa disebut adat Mapalus. Dalam pertukangan, arsitek 

dan transportasi Kiyai Modjo dan rombongannya banyak membagi pengalaman 

dan ilmu kepada masyarakat Minahasa. Sebab sewaktu di tanah Jawa mereka 

sudah biasa dalam mengolah besi, membangun rumah dan membuat kereta 

kuda dan sapi yang oleh masyarakat Minahasa dinamai roda sapi dan bendi. 

Ilmu mengolah besi menjadi senjata serta alat pertukangan juga diajarkan oleh 

mereka, oleh karenanya Kiyai Modjo dan rombongannya sangat dikenal bahkan 

di terima oleh masyarakat Minahasa karena kecerdasan dan ilmunya serta baik 

tutur katanya dalam bermasyarakat walaupun mereka berbeda suku, ras dan 

Agama serta mereka dalam kondisi pengasingan mereka tetap menebarkan 

manfaat bagi banyak orang.  Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadits nabi 

bahwa: 

 

مْ  ِللناِس  َخْير    الناِس  أَْنفَع ه 

Artinya: 

“sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya 

(HR. Ahmad, ath-Thabari, ad-Daruqutni. Hadits ini dibahas oleh al-Albani di 

dalam Shahihul Jami’  no.3289).”14 

 

Di kesempatan yang lain juga saat mewawancarai Tokoh Pemuda Sekaligus 

Tokoh Adat Masyarakat Kampung Jawa Tondano Kak Wahid Gosasi beliau juga 

Peneliti Sejarah Kampung Jawa Tondano, menjelaskan hal yang serupa yang 

disampikan Prof Ishak Pulukadang bahwa : 

“Masyarakat asli Minahasa yang bermukim disekitar Kampung Jawa yang  

memiliki kepercayaan alifuru merasa heran dengan aktivitas beragama Kiyai 

Modjo dan pengikutnya pada waktu itu, mereka mula-mula melihat dan 

memperhatikan cara Kiyai Modjo dan pengikutnya Sholat, Mengaji, 

melantunkan sholawat Jowo dan merasa tertarik dengan lantunan ayat al-

Qur’an yang pada waktu itu sangat merdu di bacakan oleh Kiyai Modjo dan 

rombongannya saat mengaji. Dari ketertarikan inilah yang kemudian Kiyai 

Modjo dan pengikutnya mulai menyebarkan Islam pada masyarakat sekitar. 

Kiyai Modjo mulai menunjukan bahwa Islam adalah Agama yang benar. mulai 

 
14 Ishak Pulukadang, Kampung Jawa Tondano, Catatan Lapangan,15 Maret 2020. 
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memperkenalkan Islam tanpa peperangan, mulai mengenalkan Islam dengan 

santun kepada masyarakat yang bukan beragama Islam. Dari sinilah mulai 

tercipta kedekatan rombongan Kiyai Modjo dengan masyarakat asli Minahasa. 

Hingga terciptalah perkawinan antar kedua suku ini sehingga muncul bahasa 

baru, muncul suku baru yakni suku Jawa Tondano di Minahasa. Adanya 

masyarakat Minahasa yang masuk Islam membuat Kiyai Modjo dan 

pengikutnya harus mengajarkan Islam dengan santun kepada orang-orang asli 

Minahasa yang sudah kawin mawin diatas sebab Kiyai Modjo. Ia berfikir 

dimasa mendatang bahwa pemukiman ini bisa menjadi sebuah Kampung yang 

isi masyarakatnya mengenal dan memahami Islam secara menyeluruh. Oleh 

karenanya, mereka mulai menyelenggarakan adat istiadat yang memiliki dasar 

ruhnya bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits”.15 

 

Muamalah bermasyarakat Kiyai Modjo tidak pernah membedakan bahkan 

membatasi ruang masyarakat Non Muslim Minahasa untuk berbaur dan belajar, bahkan 

dalam acara adat istidat yang bisa menyambung tali sitarahmi antara dua bela pihak 

Kiyai Modjo selalu mengundang masyarakat asli Minahasa seperti yang di sampaikan 

dalam wawancara dengan Bapak Syaogil Ahmad yakni Sekertaris Majelis Ulama 

Indonesia Kabupaten Minahasa tentang Mu’amalah Kiyai Modjo beliau 

menyampaikan bahwa : 

“Silaturahmi antar masyarakat yang kita rasakan hari ini di Kampung Jawa 

tondano yang tidak mengenal dia beragama Islam maupun bukan beragama 

Islam. Berawal dari ajaran Kiyai Modjo untuk melaksankan adat istiadat bakdo 

ketupat atau di kalangan masyarakat di kenal dengan hari raya ketupat, acara 

yang sering  kita laksanakan 7 hari setelah hari raya Idul Fitri ini memiliki tujuan 

untuk mengeratkan tali persaudaran antar keluarga, antar masyarakat  dan 

menjadi ajang pertemuan keluarga, teman bahkan saudara  yang jauh  dan jarang 

menginjakan kaki di tanah Kampung Jawa Tondano. Serta mengajak masyarakat 

disekitar kita baik yang beragama Islam maupun yang berbeda keyakinan untuk 

turut membersamai juga mempererat hubungan bermasyarakat”.16 

 

 

 

 

 
15 Wahid Kosasi, Kampung Jawa Tondano, Catatan Lapangan, 14 Maret 2020. 

 
16 Syaogil Ahmad, Kampung Jawa Tondano, Catatan Lapangan, 8 Maret 2020. 
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C. Pembahasan 

1. Nilai-nilai Pendidikan Islam Kiyai Modjo  

Berangkat dari hasil wawancara, temuan di lapangan dan pengamatan peneliti 

mengenai Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Kiyai Modjo di Kampung Jawa 

Tondano penulis menemukan bahwa sejak terbentuknya Komunitas Jaton sebagai hasil 

paduan budaya Jawa dan Minahasa serta budaya Melayu telah terbentuk dan 

melahirkan budaya baru yang unik. Budaya-budaya tersebut tak lepas dari Nilai-nilai 

Pendidikan Islam, Yaitu: 

a. Adat (Tradisi) Sholawat Jowo  

1) Pengertian sholawat Jowo 

Sholawat Jowo adalah identitas utama Komunitas Pakasaan Jaton. Sebagai 

budaya Sholawat Jowo ini dilestarikan lewat kumpulan Sholawat Jowo di Komunitas 

Jaton di Kampung Jawa Tondano dan juga diaspora komunitas Jaton terutama di 

Gorontalo. Dari segi kesusastraan (karya kesenian berupa prosa dan puisi) Selawat 

Jowo ini antara lain mewarisi puisi-puisi yang disebut turon. Selawat Jowo terdiri atas 

18 turon dengan jumlah 55 lagu yang terdiri atas turon serokal (turon 1 sd 7) sebagai 

inti. Kata serokal berasal dari kalimat bahasa Arab “asyrogal badru alaina“ yang 

artinya “Bulan bersinar diatas kita“. Jadi kata “asyrogal“ dalam kalimat itu disebut 

dengan sebutan serokal dalam dialek lokal, maka kalau kita mendengar lagu itu akan 

disebut “maserokal“ artinya sedang melagukan puisi atau turon 1 sd 8 dalam solawat 

Jowo itu. Sedangkan turon 9 s/d 18 sebagai bagian-akhir. Turon serokal sebagai inti 

Sholawat Jowo mengisahkan tentang Kelahiran Nabi Muhammad SAW.17 Solawat 

Jowo itu dipimpin oleh Imam dan juga pemuka Agama yang dilantunkan serentak 

tetapi mereka akan mengelompok kedalam dua kelompok yaitu kelompok Saorang 

 
17 Salmin Djakaria , Telaah Sastra Teks Sholawat Jowo Versi Reksonegoro, (Tondano: LAPJAT, 

2017), 58. 
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yang melafalkan ayat-ayat turon yang sebelumnya dibacakan rawi18 oleh Imam atau 

pemuka agama. Selesai itu kelompok Bowo menangapinya dengan deretan ayat 

selanjutnya sampai pada turon ketujuh duduk bersila. Saat masuk ke turon ke delapan 

yaitu turon serokal peserta berdiri sebagai penghormatan kepada Nabi Muhammad 

SAW setelah itu istirahat kurang lebih 1/2 jam dan kemudian dilanjutkan sampal turon 

ke 18 yaitu turon fihobisa. Sebelum melafazkan solawat Jowo Imam atau pemuka 

Agama membukanya dengan doa: pembukaan kepada hadirat Rasulullah dan salam 

kepada Nabi dan kepada Allah SWT. Dengan lafadz al-fateha. Selesai itu peserta 

sholawat Jowo serempak melafalkan kalimat “sallalahu alaihi wassalam” sebanyak 2 

kali disambung dengan “sallallahu Ala Muhammad“. Setelah itu langsung mulai 

melafalkan turon pertama yang terdiri atas lima lagu dan seterusnya sampai selesai. 

Selesai sholawat Jowo itu peserta bersama masyarakat makan bersama dalam sajian 

yang disebut ambeng19. Tetapi sekarang Juga dalam bentuk prasmanan yang 

disumbangkan masyarakaat sesuai permintaan pengurus masjid. Akan tetapi seiring 

perkembangan zaman, saat ini teks sholawat Jowo sudah menggunakan bahasa arab. 

Penggunaan sholawat Jowo yang menggunakan transkip aslinya hanya digunakan pada 

saat ada acara-acara penting atau tamu penting yang hadir. Misalnya saat kedatangan 

Sri Sultan Hamengkubuwono ke Minahasa pada tahun 2017. Sholawat Jowo biasa 

digunakan dalam pelaksanaan Maulid Nabi. 

Di dalam perayaan Sholawat Jowo dapat menuai kritikan seperti dalam 

pelafadzan Sholawat Jowo makhrojul hurufnya terkadang tidak sesuai dengan hukum 

bacaan al-Qur’an. Karena masyarakat Kampung Jawa Tondano terbiasa melantunkan 

bacaan Sholawat Jowo dengan bersenandung. Hal ini akan terus terbawa apabila para 

 
18 Rawi yaitu Puisi tentang Nabi yang dibacakan oleh Imam atau Pemuka agama yang tahu atau 

paham sejarah Nabi yang memimpin Selawat Jowo, Hasil wawancara dari saleh kangiden, Kampung 

Jawa Tondano, 5 maret 2020. 

 
19 Ambeng adalah hidangan khas Jawa yang merupakan nasi putih yang diletakkan diatas tampah 

dan diberi lauk pauk disekelilingnya. Lauk pauk terdiri dari perkedel, ikan asin goreng, rempeyek, 

sambal goring, telur rebus, tempe goreng, urap, bihun goreng, dan opor ayam. Hasil wawancara dari 

Saleh Kangiden, Kampung Jawa Tondano, 5 Maret 2020.   
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tokoh agama tidak mengambil peran dalam memperbaiki hukum bacaan msyrakat 

Kampung Jawa Tondano. 

2) Nilai- nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam sholawat Jowo  

Adapun nilai-nilai pendidikan islam yang terkandung dalam sholawat Jowo 

antra lain: 

a) Nilai Keimanan 

Akidah atau Keimanan dalam islam merupakan hakikat yang meresap kedalam 

hati dan akal. Iman merupakan pedoman dan pegangan yang terbaik bagi manusia 

dalam rangka mengarungi kehidupan. Iman merupakan pendidikan paling luhur, 

mendidik akhlak, karakter dan mental. Dengan iman manusia dapat mengatur 

keseimbangan antara jasmani dan rohani. 

Dalam Sholawat Jowo terkandung nilai keimanan, Sebagaimana di jelaskan 

dalam al-Qur’an surah al-ahzab ayat 56 

ِيَن َءاَمُنواْ َصلُّواْ َعلَۡيهِ  َها ٱَّلَّ يُّ
َ
َٰٓأ ِّۚ يَ ِ َٰٓئَِكَتُهۥ يَُصلُّوَن لََعَ ٱنلَِّبِ َ َوَملَ إِنَّ ٱَّللَّ

  ٥٦وََسلُِِمواْ تَۡسلِيًما  
Terjemahnya:  

“Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai 

orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah 

salam penghormatan kepadanya”.20 

b) Nilai ibadah 

Salah satu Nilai pendidikan yang terkandung dalam Sholawat Jowo adalah nilai 

ibadah, karena di dalam tradisi Sholawat Jowo terkandung ketakwaan kepada Allah 

SWT dan Nabi Muhammad SAW. Nilai-nilai ibadah yang di maksud antara lain:   

 

 

 
20 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 427. 
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(1).  Rahmat dari Allah  

 “Dari Abi Hurairah ra: “Bahwasannya Nabi sholallahu‟alaihi wassalam 

bersabda: “Barang siapa membaca Sholawat Kepadaku sekali saja, maka 

Allah akan bersholawat kepadanya sepuluh kali.” (HR. An Nasa’iy no. 

1270).21 

 

Sholawat Allah kepada hambanya berarti rahmat. Dengan demikian 

seseorang yang bersholawat kepada Nabi maka akan mendapat rahmat dari 

Allah sepuluh kali lipat. 

(2).   Sholawat sebagai penghapus dosa 

طَّتْ   َمْن َصلَّى َعلَىَّ َصالَةً َواِحدَةً َصلَّى َّللاَّ  َعلَْيِه َعْشَر َصلََواٍت َوح 

فِعَْت لَه  َعْشر  دََرجَ  اتٍ َعْنه  َعْشر  َخِطيئَاٍت َور   

Artinya: 

“Kata Anas bin Malik: “Rosululloh SAW pernah bersabda: “Barangsiapa 

bersholawat padaku satu kali, maka Allah akan bersholawat kepadanya 

sepuluh kali dan akan dihapus dari padanya sepuluh dosa dan diangkat 

baginya sepuluh deraja”. (HR. An Nasa’iy No. 1271).22 

(3). Syafa’at di hari akhir 

ه م َعليَّ  َصالَةً  رواه الترمذي    أَْولى النَّاِس  بِي يْومَ  اْلِقيامةِ  أَْكثَر 

Artinya: 

“Manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat ialah yang 

paling banyak membaca shalawat kepadaku”. (HR. Tirmidzi no.483).23 

 

Berdasarkan hadits tersebut dapat diketahui bahwa, di hari kiamat nanti 

orang-orang yang dekat dengan Nabi adalah orang-orang yang banyak 

 
21 Bey Arifin, dkk., Terjemahan Sunan An Nasa’iy Jilid II, (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1992), 

63. 

 
22Bey Arifin, dkk.,Terjemahan Sunan An Nasa’iy Jilid II, 63. 

 
23 Muhammad Isa bin At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi I, Terj. Moh. Zuhri, dkk, (Semarang: Asy 

Syifa, 1992), 592. 
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membaca sholawat. Orang-orang tersebut akan mendapat keutamaan berupa 

syafa’at (pertolongan) Nabi. 

(4). Terkabulnya Do’a 

 

َسيَِّب َعْن ع َمَر ْبِن اْلَخطَّاِب قَاَل إِنَّ الدَُّعاءَ   َعْن َسِعيِد ْبِن اْلم 

 َمْوق وٌف بَْيَن السََّماِء َواْْلَْرِض ََل يَْصعَد  ِمْنه  َشْيٌء َحتَّى ت َصل ِيَ 

 َعلَى نَبِي َِك َصلَّى َّللاَّ  َعلَْيِه َوَسلَّم 

Artinya: 

Dari Sa’id Al Musayyab, dari Umar bin Khathab, ia berkata: “Sesungguhnya 

doa akan terhenti antara langit dan bumi dan tidak bisa naik ke atas, hingga 

kamu membaca sholawat atas Nabimu SAW. (HR. Tirmidzi 486).24 

 

Berdasarkan hadits diatas dijelaskan dengan sholawat kepada Nabi dapat 

menjadi wasilah atau perantara terangkatnya do’a ke langit (terijabahnya do’a). 

Dari hadits-hadits yang telah penulis uraikan diatas sangat jelas bahwa 

bersholawat punya banyak keuntungan diantaranya: mendapat rahmat dari Allah, dapat 

menghapus dosa, dapat memberi syafa’at di hari akhir, dan dapat menjadi perantara 

terijabahnya do’a. 

b. Adat (Tradisi) Selametan 

1) Pengertian Selametan   

Tradis Selametan adalah tradisi melakukan Dzikir dan Doa memohon 

keselamatan dari Allah SWT baik pada acara suka maupun duka serta lainnya. Tradisi 

Selametan ini adalah warisan tradisi Islam Jawa yang diwariskan oleh Kyai Modjo dan 

rombongannya. Hal mana bagi tradisi orang Islam Jawa setiap kali terjadi siklus 

kehidupan manusia mereka mengadakan ritual yang disebut selametan dengan 

 
24Muhammad Nahiruddin Al Albani, Shahih Sunan At-Tirmidzi I, Terj. Ahmad Yuswaji, (Jakarta: 

Pustaka Azzam, 2017), 403.  
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menggunakan berbagai bahan makan sebagai symbol penghayatan atas hubungan 

dengan Allah SWT.  Tradisi Selametan dilaksanakan pada siklus kehidupan seperti :  

a) Kematian yang lebih dikenal dengan tahlilan 

Salah satu Tradisi yang diwariskan oleh Kiyai Modjo dan rombongannya yang 

masih dilaksanakan sampai saat ini adalah Tahlilan. Tahlilan dilaksanakan saat ada 

orang yang meninggal dunia mulai dari malam pertama sampai malam ke tujuh, malam 

ke 40 hari dan satu tahun. 

Tahlilan dilaksanakan untuk mendoakan orang yang meninggal dunia dan 

menghibur keluarga yang ditinggalakan. Dalam pelaksanaannya masyarakat Kampung 

Jawa bergotong royong atau lebih dikenal dengan mapalus melaksanakan tahlilan. 

Sebenarnya tradisi ini baik untuk dilaksanakan karena bisa mempererat tali 

silaturahmi dan juga rasa tenggang rasa antara masyarakat. Akan tetapi terdapat 

kelemahan dalam tradisi ini seperti dalam pelaksanaannya, tradisi tahlilan sebagian 

besar masyarakat menganggap tradisi ini sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan. 

Sehingga dalam pelaksanaannya pihak keluarga yang ditinggalkan terlalu memaksakan 

diri untuk melaksanakan tradisi ini. Hal ini berdampak pada perekonomian keluarga 

yang ditinggalkan. Karena terkadang mereka menjual sebagian harta mereka bahkan 

rela meminjam uang hanya untuk terlaksananya tradisi ini. Padahal jika kita melihat 

sabda Rasulullah SAW: 

Dari Abu Hurairah R.A berkata: Rasulullah bersabda: Apabila manusia 

meninggal dunia maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga yaitu: Sedekah 

jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakannya. (H.R 

Muslim). 

Dari hadits diatas sudah jelas dijelaskan bahwa ketika manusia meninggal dunia 

semua amalan di dunia akan terputus kecuali tiga hal yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang 

bermanfaat dan doa anak yang sholeh.    

b) Proses kelahiran  

Dalam proses kelahiran masyarakat Kampung Jawa Tondano memiliki adat 

yang di Wariskan oleh Kiyai Modjo, antara lain: 
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(1). Tingkepan 

Dalam proses kehamilan ada tradisi yang disebut Tingkepan (Tingkeban 

istlah di Jawa) sebagai budaya Jawa berawal pada masa Prabu Jayabaya yang 

dipraktekkan saat itu oleh seorang istrinya. Sembilan kali melahirkan anak tapi 

tak satupun yang hidup maka diciptakanlah proses tingkepan atas saran Prabu 

Jayabaya yang inti dari caranya dengan memandikan ibu hamil dengan 

peralatan tempurung kelapa pada hari rabu dan sabtu pukul 17:00  lalu berganti 

Pakaian bersih dan diberikan Kris oleh suaminya untuk dipakai. Akhirnya 

sepasang suami istri itu hamil dan anaknya hidup, Tradisi ini. diwariskan Kyai 

Modjo dan rombongannya yaitu acara Selametan usia kandungan berusia 7 

bulan bagi Istri (di Jawa disebut juga Mitoni atau Mituni diambil dari kata Pitu 

berarti tujuh). Biasanya dalam acara ini sang Ibu hamil dimandikan dengan air 

kembang disertai Doa Selamatan yang substansinya agar jodoh, rezeki, umur, 

dan nasib calon bayi yang akan lahir nanti dijaga oleh malaikat karena doa 

undangan dan kelak dewasa mendapatkan yang terbaik. Di Jawa keluarga 

biasanya menyediakan telur (simbol rahim ibu sang hamil), minyak kelapa 

(simbol ketuban permudah kelahiran) dan kembang telon yaitu cempaka, soka 

dan melati (simbol Iman, Islam dan Ikhsan) dan juga berkat kepada masyarakat. 

Dalam acara ini di Kampung Jawa Tondano keluarga menyediakan bahan 

makanan berupa hasil pertanian seperti Nasi dicampur segala macam hasil 

pertanian seperti rebusan Ubi Jalar, Ubi Kayu. Kacang Tanah Jagung muda dll 

dan selesai sholat subuh keluarga mengundang mereka yang sembahyang subuh 

di Masjid dan tetangga serta saudara-saudara untuk datang kerumahnya 

melakukan acara Selamatan. Bagi tokoh Agama makna filosofinya adalah agar 

peringatan ini memberikan pengetahuan bahwa kandungan ini adalah buah 

perkawinan sang perawan dan jejaka. Hal mana menunjukkan bahwa mereka 

tunduk pada ajaran agama dan karenanya berkarakter Islami. Dalam proses 

terbentuknya janin si Ibu setelah kurun waktu empat bulan barulah Allah 

memerintah satu Malaikat melakukan tugas dengan meniupkan ruh kedalam 
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janin lalu hiduplah/bernyawa dan mencatat empat perkara yang berkaitan 

dengan rezekinya, amal dan bahagia atau celakanya si janin ketika hidup dan 

mengakhirinya. 

(2). Among-among 

Dalam proses kelahiram bayi ada tradisi Among-Among sebagai warisan 

leluhur Kyai Modjo dan pengikutya. Among-Among adalah suatu acara kalau 

di Jawa dilaksanakan berdasarkan penanggalan Jawa yang dilaksanakan pada 

hari setelah hari ke 35 sedangkan di Kampung Jawa pada hari kelahiran yang 

ke 40 yang dirayakan dengan makan bersama sekumpulan anak-anak terutama 

anak tetangga yang diundang juga anak lainnya yang berpakaian apa adanya 

diikuti anak kecil yang biasa bermain. Makanan yang disajikan disebut 

“jenang” karena semua sayuran dimasak dan dicampur jadi satu lalu ada nasi, 

yang diletakkan ditempat beralaskan daun pisang atau tempat tapis beras 

(sosiru) serta tempat cuci tangan. Di Jawa makanan yang disajikan berupa nasi 

putih, tempe goreng, krupuk, kedelai goreng, telur goreng atau rebus yang 

dipotong-potong, yang dimulai bila anak sudah hadir dan duduk mengelilingi 

tempat makanan yang tersedia. Lalu setelah didoakan oleh tokoh agama yang 

diundang dan diamini anak-anak, lalu anak-anak beramai-ramai menyantap 

hidangan tersebut. Hidangan tergantung kemampuan orang tua si anak. Bahkan 

ada yang memberikan uang pada anak-anak yang diundang. 

2) Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Selametan 

 Adapun nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam selametan antara 

lain: 

a) Nilai Syukur 

Nilai Syukur yang dimaksudkan adalah Ucapan rasa syukur dari pihak keluarga 

kepada sang pencipta karena telah diberikan rezeki berupa sang buah hati, selain itu 

juga rasa syukur mereka terhadap rezeki yang diberikan berupa hasil bumi yang dapat 

dipanen untuk diproduksi. 

 



48 
 

 
 

b) Nilai keimanan 

Nilai keimanan disini merupakan sebuah instrospeksi diri dan kesadaran diri bahwa 

seluruh manusia yang  hidup didunia ini pasti akan menghadap sang pencipta dan setiap 

yang bernyawa akan diminta pertanggung jawaban atas segala apa yang ia lakukan 

selama didunia. Semakin banyak manusia mengingat kematian seyogyanya semakin 

sadar dan harus mempersiapkan serta mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

c. Adat (Tradisi) Dzikir Gholiba 

1) Pengertian Dzikir Goliba 

Dzikir Gholiba yaitu  tradisi Dzikir Akbar untuk mendapatkan kemenangan 

dalam menghadapi penjajah, yang diciptakan Kyai Modjo (Kyai Modjo disegani dan 

diakui oleh para Kyai di Jawa saat itu. karena kemampuannya menerjemahkan Al-

Quran) menghadapi pasukan Tentara Belanda dalam Perang Jawa 1825-1830. Kata 

Gholiba ini setelah diamati dalam Al-Qur’an ternyata diambilnya dari huruf Al-Qur’an 

Gho, Lam dan Ba dalam kata Gholiba terutama dalam surah Ali Imran dan surat Al 

Anfal dari 12 surat dalam Al-Qur’an yang menyebut kata Gholiba. Allah berfirman: 

”La gholiba lakumul yauma minannasi wa innii jaarul lakum (Surat Anfal 48 ) 

“artinya“ Tidak ada ( orang ) yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini , sungguh 

aku adalah penolongmu“ Lalu dalam surat Ali Imran ayat 160 , Allah berfirman : In 

yansur kumullahu, fala gholiba lakum “artinya“ Jika Allah menolong kamu maka tidak 

ada yang dapat mengalahkannmu”. 

Kata Gholiba dalam Al-Qur’an itu yang diterjemahkan dari beberapa surah 

adalah diterjemahkan dengan kata “menang“ atau “yang menang” atau “yang 

mengalahkan “. Dengan demikian Dzikir Gholiba maknanya adalah “Dzikir untuk bisa 

menang atau mengalahkan musuh“ yang diciptakan oleh Kyai Modjo sebagai 

penasehat Agama dan Panglima Perang Santri pada Perang Jawa tahun 1825-1830 

dalam melawan dan mengusir penjajah. Memang perjuangan Pangeran Diponegoro 

dengan panglima santrinya Kyai Modjo saat itu mengalami kekalahan. Tetapi 

kekalahan mereka bukan karena menyerah tetapi ditipu, dijebak dan disergap tentara 

Belanda ketika mau kembali karena perundingan yang gagal. Hal mana menyalahi 
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etika perang saat itu. Walaupun demikian mereka tercatat sebagai Perintis Pejuang 

Kemerdekaan Indonesia yang nanti 115 tahun kemudian Dzikir Gholibah mereka 

terkabulkan secara politis melalui Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agusutus 1945 

dan secara de yure tanggal 27 Desember 1949 dalam penyerahan kedaulatan oleh 

Penjajah Belanda melalui Konferensi meja Bundar kepada pemerintah Indonesia. 

Pada saat ini Dzikir gholiba dibacakan masyarakat kampong Jawa Tondano pada 

kegiatan-kegiatan keagamaan dan hari-hari besar seperti: pungguan, rebo kasan25  dan 

ketika dilanda bencana. 

2) Nilai-nilai Pendidikan Islam yang Terkandung dalam Dzikir Gholiba 

  Adapun nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam dzikir Gholiba 

antara lain: 

a) Nilai keimanan 

Nilai Keimanan yang dimaksud yakni Dzikir Golibah sebagai salah satu sarana 

bagaimana masyarakat bisa mendekatkan diri kepada ALLAH SWT, Dzikir Golibah 

juga sebagai pengingat bahwa selalu meminta pertolongan kepada Allah Swt ketika 

menghadapi Masalah maupun Bencana Sebagai Mana dalam Firman Allah Swt pada 

Q.s al-Fatihah ayat 5 : 

  ٥َنۡعُبُد ِإَويَّاَك نَۡسَتعِنُي  إِيَّاكَ 
Artinya: 

“Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami memohon 

pertolongan”. 

Dari ayat diatas Allah SWT berfiman bahwa hanya kepada-Nya lah hambanya 

memohon pertolongan, karena dzikir Gholibah salah satu fungsinya ialah memohon 

pertolongan dari Allah Swt saat terjadi bencana.  

b) Nilai Kesabaran 

 
25Rebo Kasan adalah hari rabu terakhir di bulan safar, rebo kasan biasa dilaksanakan oleh 

masyarakat Kampung Jawa Tondano dengan tujuan untuk menyambut bulan rabi’ul awal yaitu bulan 

kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam Ishak Pulukadang, Komunitas jaton: Sejarah Agama Adat 

Budayanya di Minahasa (Tondano: LAPJAT, 2019), 11-14. 
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Nilai kesabaran disini bermakna bahwa dzikir Golibah sebagai pengendali diri, 

pengendali emosi manusia. Dengan dzikir golibah membuat orang akan merasa tenang 

hatinya, tentram jiwanya serta bisa berpikir jernih dalam memecahkan masalah 

maupun melakukan suatu pekerjaan. 

d. Adat (tradisi) Meludan  

1) Pengertian Meludan 

Kyai Modjo yang diasingkan pertama kali di Tondanno tahun 1830 mewariskan 

. tradisi Meludan. Dalam adat (tradisi) Jawa yang di bawakan oleh Kiyai Modjo 

meludan terbagi atas tiga, yaitu; Meludan Wengi (malam), Meludan Muri (belakang), 

Meludan Awan (siang). 

Meludan Wengi (Malam) bersholawat Jowo selama semalam suntuk. Lalu ada 

Meludan Awan yaitu hari Maulud Nabi yang diselenggarakan waktu Siang hari. Lalu 

ada Meludan Muri (Muri artinya Belakang bahasa Tondano ) yaitu Maulud Nabi yang 

diselenggarakan seminggu setelah Hari Maulid Nabi dengan melantunkan Sholawat 

Jowo seperti Meludan Wengi diselenggrakan malam hari.  

Kedua Tradisi Meludan yaitu Meludan Wengi dan Meludan Muri sebagai sastra 

lisan itu penyajiannya memakan waktu mulai waktu selesai Sholat Isya berakhir sampai 

waktu menjelang Sholat subuh dengan memukul terbang/rebana. Sedangkan Meludan 

Awan atau Mina Tuang selama siang hari dari pukul 08.00 s/d siang hari. Ketiga bentuk 

meludan itu diakhiri dengan suguhan makanan ambeng.  

Baik pada Meludan Wengi , Meludan Awan atau Mina Tuang dan Meludan 

Muri, ketiga Tradisi dan Sastra Lisan itu mengacu pada buku Al-Barzanji. Nama kitab 

Al-Barzanji diambil dari kitabnya Shaikh Ja’far bin Husin bin Abdul Karim bin 

Muhammad Al Barzanji seorang Sufi. Al-Barzanji dilahirkan di Madinah. Barzanji 

berasal dari nama sebuah tempat di Kurdistan Barzanz. Nama asli kitab Al-Barzanji 

berjudul “iqd al-Jawahir“ artinya “ Kalung Permata “ atau iqd Al-Jawhar fi Mawlid 

An-Nabiyyil Azhar yang disusun dengan tujuan meningkatkan kecintaan kepada Nabi 

Muhammad yang dimotivasi untuk membangkitkan semangat Umat Islam , sebab 

Umat Islam saat itu sedang menghadapi serangan tentara Salib Eropa ( Prancis, Jerman 
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dan Inggris ) tahun 1099 yang telah berhasil merebut Yerusalem dan menyulap 

Masjidil Aqsa menjadi Gereja disamping umat Islam terpecah belah dalam banyak 

Kerajaan dan Kesultanan. Oleh karena itu Sultan Salahudin Yusuf Al Ayubi ( 1174-

1193 M atau 570-590 H ) dari Bani Ayyub yang pusat Kesultanannya berada di Kota 

Kairo Mesir dimana daerah kekuasaannya membentang dari Mesir sampai Suriah dan 

semenanjung Arabia. Memprakarsai menghidupkan kembali semangat Umat Islam 

dengan mengharuskan mempertebal kecintaan umat kepada Nabi dengan cara 

memperingati dan merayakan secara masal hari lahir Nabi Muhammad Saw untuk 

imbangi maraknya perayaan agama lain. Hal mana didukung oleh Khalifah di Bagdad. 

Lalu Salahuddin sebagai penguasa Haramain ( Dua Tanah Suci Mekah dan Madinah ) 

mengeluarkan instruksi kepada seluruh jamaah haji bila pulang kampung halaman 

menyosialisasikan kepada masyarakat Islam dimana saja berada bahwa mulai tahun 

580H/1184 M tanggal 12 Rabiulawal sebagai hari Maulud Nabi dengan berbagai 

kegiatan membangkitkan semangat Umat Islam. Awalnya ditentang para ulama sebab 

dizaman Nabi peringatan ini tidak pernah ada dan hari raya resmi menurut agama hanya 

dua yaitu Idul Fitri dan Idul Addha .Tetapi Salahuddin menegaskan bahwa perayaan 

Maulid Nabi hanyalah menyemarakkan syiar agama bukan ritual sehingga tidak bisa 

dikategorikan bid’ah yang terlarang.26  

2) Nilai-nilai Pendidikan Islam yang Terkandung dalam mauludan 

 Nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam mauladan adalah Nilai 

kecintaan. Nilai kecintaan yang dimaksudkan bahwa bagaimana kita Selalu Mengingat 

Hari kelahiran Rasulullah Muhammad SAW, Hari dimana seorang nabi lahir yang 

membawa umat manusia dari alam gelap menuju alam terang benderang. Dengan kita 

memperingati dan Mengingat hari kelahiran Rasulullah menunjukan Rasa kecintaan 

kita kepada Rasulullah sebab di ujung nafas kematiannya beliau masih mengingat 

umatnya bagaimana kita kemudian lalai dan tidak mengingatnya. 

 
26 Ishak Pulukadang, Komunitas Jaton: Sejarah, Agama, Adat Budayanya di Minahasa, 11-14.  
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e. Adat (Tradisi) Pungguan 

1) Pengertian Pungguan 

Istilah Punggoan atau Punggohan berasal dari kata Monggo artinya 

berkunjung. Jadi kata Punggoan atau Punggohan artinya berkunjung ke makam para 

leluhur dan sanak saudara dekat menjelang bulan Puasa, dalam rangka membersihkan 

dan menziarahi makam leluhur di tempat pemakaman Kyai Modjo dan sekitamya di 

Kelurahan Wulouan Kecamatan Tondano Utara yang diakhiri dengan melakukan Zikir 

Gholiba menjelang tengah hari bertempat di Makam Kyai Modjo.  

2) Nilai-nilai Pendidikan Islam yang terkandung dalam tradisi pungguan  

 Nilai-nilai Pendidikan Islam yang terkandung dalam tradisi pungguan antara 

lain: 

a) Nilai Kepahlawanan 

Nilai penghormatan/kepahlawanan disini menegaskaskan bahwa tradisi adat 

pengguan sebagai sarana untuk mengingat kembali perjuangan leluhur kita dalam 

menyiarkan Agama Islam sampai ke tanah minahasa. Nilai penghormatan merupakan 

simbol bahwa kita tidak boleh lupa akan akar sejarah tanah kampung jawa bisa sampai 

seperti ini. 

b) Nilai keimanan 

Nilai keimanan yang dimaksud adalah agar supaya kita mengimani rukun iman 

ke 6 yaitu iman kepada qada dan qadar salah satunya adalah takdir dimana semua 

makhluk yang diciptakan akan kembali pada Sang Pencipta. Sehingga Rasulullah SAW 

memerintahkan kita untuk berziara kubur agar mengingatkan kita kepada akhirat. 

Seperti sabda Rasulullah SAW: 

دُ ْبُن بَشَّاٍر َوَمْحُمودُ ْبُن َغْيََلَن َواْلَحَسُن ْبُن ٩٧٤سنن الترمذي   : َحدَّثَنَا ُمَحمَّ

ُل قَالُوا َحدَّثَنَا أَبُو َعاِصِم النَّبِيُل َحدَّثَنَا ُسْفيَاُن َعْن َعْلقََمةَ ْبِن َمْرثٍَد  ٍ اْلَخَلَّ َعِلي 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَدْ   َعْن ُسلَْيَماَن ْبِن بَُرْيدَةَ َعْن أَبِيهِ  ِ َصلَّى َّللاَّ قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاَّ

ِه فَُزوُروَها  ٍد فِي ِزيَاَرةِ قَْبِر أُم ِ ُكْنُت نََهْيتُُكْم َعْن ِزيَاَرةِ اْلقُبُوِر فَقَدْ أُِذَن ِلُمَحمَّ

ُر اْْلِخَرةَ ..قَاَل َوفِي اْلبَاب َعْن أَبِي َسِعيٍد وَ  اْبِن َمْسعُوٍد َوأَنٍَس َوأَبِي فَإِنََّها تُذَك ِ
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هَُرْيَرةَ َوأُم ِ َسلََمةَ قَاَل أَبُو ِعيَسى َحِديُث بَُرْيدَةَ َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َواْلعََمُل 

َعلَى َهذَا ِعْندَ أَْهِل اْلِعْلِم ََل يََرْوَن بِِزيَاَرةِ اْلقُبُوِر بَأًْسا َوهَُو قَْوُل اْبِن اْلُمبَاَرِك 

ِ َوأَْحَمدَ َوإِْسَحقَ َوالشَّافِ   ِعي 
Artinya: 

“Sunan Tirmidzi 974: Telah menceritakan kepada kami  Muhammad bin 

Basyar dan Mahmud bin Ghailan dan Al Hasan bin Ali Al Khallal mereka 

berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim An Nabil telah 

menceritakan kepada kami Sufyan dari 'Alqamah bin 

Martsad dari Sulaiman bin Buraidah dari Bapaknya berkata: Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Saya pernah melarang kalian 

berziaralah kubur. Sekarang telah diizinkan untuk Muhammad 

menziarahi kuburan ibunya, maka berziaralah, karena (berziarah kubur 

itu) dapat mengingatkan akhirat." (Abu Isa At Tirmidzi) berkata: "Hadits 

semakna diriwayatkan dari Abu Sa'id, Ibnu Mas'ud, Anas, Abu Hurairah 

dan Umu Salamah." Abu Isa berkata: "Hadits Buraidah adalah hadits 

hasan sahih. Ulama mengamalkannya mereka berpendapat bahwa ziarah 

kubur tidak mengapa. Ini adalah pendapat Ibnu Mubarak, Syafi'i, Ahmad 

dan Ishaq."27 

 

Dari hadits diatas telah dijelaskan bahwa Rasulullah Saw menyuruh kita 

untuk berziarah agar mengingatkan kita pada kematian. 

f. Khatam Qur’an 

1) Pengertian Khatam Qur’an 

Salah satu budaya yang di wariskan oleh Kiyai Modjo dan rombongannya dan 

masih dilaksanakan sampai saat ini adalah khatam Qur’an. Khatam Qur’an adalah 

menyelesaikan bacaan Al-Qur’an 30 juz mulai dari surah al-fatihah sampai surah an-

nas. Tradisi ini digunakan dalam beberapa acara yaitu: 

a) Ketika anak-anak telah selesai membaca/mengkhatamkan Al-Qur’an di taman 

pengajian. 

b) Ketika anak lelaki akan disunat.  

 
27 Muhammad Nahiruddin Al Albani, Shahih Sunan At-Tirmidzi I, Terj. Ahmad Yuswaji, 

(Jakarta: Pustaka Azzam, 2017). 
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Di kampung Jawa Tondano memiliki tradisi ketika anak laki-laki akan 

disunat dia harus mengkhatamkan al-Qur’an terlebih dahulu. Fungsinya ialah 

untuk menumbuhkan kecintaannya dengan Al-Qur’an dan mengajarkannya 

ketika dia sudah di sunat artinya dia sudah menanggung dosanya sendiri dan al-

Qur’anlah yang menjadi pedoman hidupnya. 

c) Ketika akan menikah 

Wanita yang ingin melangsungkan pernikahan dalam tradisi Jaton 

haruslah mengkhatamkan al-Qur’an, pada masa pingitan28 kemudian acara 

khataman al-Qur’an akan dilaksanakan pada malam sebelum akad nikah 

dilangsungkan. Fungsinya ialah agar mempelai wanita lebih dekat dengan sang 

pencipta dan al-Qur’an akan menjadi pedomannya dalam menjalani rumah 

tangga. 

d) Pada saat bulan Ramadhan 

Pada saat bulan ramadhan masjid-masjid di Kampung Jawa Tondano 

akan melaksakaan tadarusan, sehingga pada saat bulan Ramadhan masyarakat 

akan khatam al-Qur’an. Fungsinya adalah untuk mengajak masyarakat 

berlombah-lomba dalam mendekatkan diri kepada Allah terlebih lagi saat 

bulan suci Ramadhan.  

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa Khatam al-Qur’an digunakan dalam 

beberapa tradisi, salah satunya Khatam al-Qur’an di TPQ. Agak miris melihatnya 

banyak TPQ yang berada di Kampong Jawa Tondano tetapi belum bisa menghasilkan 

penghafal Al-Qur’an. Hal tersebut berarti ruh perjuangan Kiyai Modjo sebagai ulama 

besar yang membangun Kampung Jawa Tondano belum sepenuhnya tertanam di dalam 

hati masyarakat Kampung Jawa Tondano. Inilah yang perlu dilirik kembali oleh tokoh 

 
28 Pingitan adalah satu tradisi Jawa dimana mempelai wanita dilarang bertemu mempelai pria. 

Kalau di Jaton terdapat beberapa aturan lagi tidak hanya dilarang bertemu dengan mempelai pria, 

pengantin wanita juga harus memperbanyak beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah salah satunya 

dengan cara membaca al-Qur’an. Hasil wawancara dari al-Fian Kiyai Demak, Kampung Jawa Tondano, 

6 Maret 2020. 
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agama sehingga masyarakat Kampung Jawa Tondano dapat mewujudkan cita-cita 

Kiyai Modjo yaitu membangun daerah yang Islami.   

2) Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam tradisi Khatam Qur’an 

  Nilai- nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam tradisi khatam Qur’an 

masyarakat kampung Jawa Tondano adalah: 

a) Nilai aqidah 

Nilai aqidah yang dimaksud adalah dengan membaca al-Qur’an salah satu 

wujud syukur kita kepada Allah SWT atas pemberian segala nikmat berupa 

kelancaran dalam pelaksanaan pernikahan, kelancaran dalam pelaksanaan 

sunatan, diberikan kesehatan dan juga diberikan rezeki. 

b) Nilai ibadah 

Nilai Ibadah yang dimaksud ialah mengajarkan anak-anak kita sejak dini bahwa 

al-Qur’an harus dipelajari dan dipahami karena al-Qur’an adalah pedoman 

hidup kita baik saat kita mulai beranjak dewasa (balik), ketika mau memulai 

rumah tangga, maupun ketika kita akan kembali pada sang pencipta, semua 

telah dijelaskan didalam al-Qur’an. Seperti yang dijelaskan di dalam Q.s an-

Nahl ayat 89: 

 ٰ نُفِسِهۡمۖۡ وَِجۡئَنا بَِك َشِهيًدا لََعَ
َ
ةٖ َشِهيًدا َعلَۡيِهم ِمِۡن أ مَّ

ُ
ِ أ

َوَيۡوَم َنۡبَعُث ِِف ُكِ

ٱلِۡكَتَٰب   َعلَۡيَك  نۡلَا  َونَزَّ  ِۚ ٰى َهَُٰٓؤََلِٓء َوبُۡۡشَ َورَۡۡحَٗة  َوُهٗدى  ءٖ  ََشۡ  ِ
لُِِكِ تِۡبَيٰٗنا 

 ٨٩لِلُۡمۡسلِِمنَي  
Artinya : 

“Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan 

segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang 

yang berserah diri”.29 

 
29 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 277. 



56 
 

 
 

 

Dari ayat di atas Allah Swt menjelaskan bahwa al-Qur’an diturunkan untuk 

menjelaskan segala sesuatu yang terjadi dan sebagai petunjuk untuk hambanya yang 

berserah diri. Selain itu juga dalam membaca al-qur’an bisa menjadi penolong di hari 

akhir dan dihitung menjadi ibadah (mendapat pahala). Rasulullah Saw bersabda: 

- صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا    - رضي هللا عنه-عن ابن مسعود  

: »َمْن قََرأ َحْرفاً ِمْن ِكتاب هللا فَلَهُ َحَسنَة، والَحَسنَة بِعَْشِر أْمثَاِلها، َل أقول: ألم  

   .«وَلٌَم َحْرٌف، وِميٌم َحْرفٌ َحرٌف، ولِكْن: أِلٌف َحْرٌف، 

 [.]رواه الترمذي - صحيح.[ ]

 

Artinya: 

Ibnu Mas’ūd -raḍiyallāhu 'anhu- berkata, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa 

sallam- bersabda, “Siapa yang membaca satu huruf dari Kitab Allah (Al-

Qur`ān) maka baginya satu pahala kebaikan, dan satu pahala kebaikan akan 

dilipatgandakan menjadi sepuluh kali lipat, aku tidak mengatakan bahwa alif 

lām mīm itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lām satu huruf, dan mīm satu 

huruf.”  [Hadis sahih] - [Diriwayatkan oleh Tirmiżi] 

Dengan demikian sangat jelas bahwasanya manakala kita membaca ”Alif Laam 

Miim” di dalam fawatihu as-suwar, maka kita mendapatkan pahala komulatif sejumlah 

30 kebaikan. Ini diperoleh dari hitungan Alif=10, Laam=10, dan Miim=10. Jadi total 

pahala adalah 30. Itulah salah satu manfaat membaca al-Qur’an. 

3) Nilai Ukhuwah 

Dalam tradisi khatam al-qur’an terdapat nilai ukhuwah yang berupa 

kebersamaan, persaudaraan, dan rasa persatuan seluruh masyarakat yang terlibat, mulai 

dari persiapan, kelengkapan, sampai pada tahap pelaksanaan tradisinya.  
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2. Proses Mu’amalah 

Proses mu’amalah yang dilaksanakan oleh masyarakat Kampung Jawa tondano 

tak lepas dari tradisi-tradisi yang diwariskan oleh Kiyai Modjo dan rombongannya, 

antara lain: 

a. Adat (Tradisi) Bakdo Ketupat 

Bakdo Ketupat atau lebih di kenal masyarakat dengan sebutan hari raya 

ketupat ini diperkirakan telah berlangsung sejak pertengahan abad 19 yang 

dibawah Kyai Modjo dan rombongannya. Hal mana telah dijadikan sebagai plot 

andalan objek wisata Minahasa bahkan sudah dijadikan tradisi oleh Diaspora 

Jaton dimana-mana mereka mendirikan Kampung terutama di Gorontalo. Di 

Desa Yosonegoro bahkan pula telah didirikan gerbang Ketupat oleh PEMDA 

Kabupaten Gorontalo, simbol budaya Jaton sebagai objek wisata religius 

diselenggarakan seminggu setelah Idul Fitri tepatnya pada tanggal 8 syawal. 

Tradisi ini laksanakan dengan cara masyarakat berpuasa sunnah selama 6 hari 

di bulan syawal kemudian pada hari ketujuh barulah dilaksanakan Bakdo 

Ketupat.   

Bakdo ketupat menjadi ajang silaturahmi antara sanak keluarga yang 

dekat maupun jauh, mempererat hubungan tali silaturahmi antara masyarakat 

Kampung Jawa Tondano. Selain itu juga bakdo ketupat menjadi salah satu 

pemersatu perdamian umat Islam dan Kristen yang berada di Minahasa. Karena 

pada saat bakdo ketupat dari zaman Kiyai Modjo mereka selalu mengundang 

masyarakat yang beragama Kristen tanpa pandang bulu, hal inilah yang 

membuat umat Islam dan Kristen tetap hidup rukun dan damai walaupun 

berbeda keyakinan.   

Akan tetapi dari berbagai hal positif yang bisa diambil hikmahnya dari 

hari raya ketupat terdapat hal yang harus di kritik yaitu masyarakat Kampung 

Jawa Tondano terlalu membesar-besarkan hari raya ketupat ketimbang hari 

raya idul fitri, hal ini juga berdampak besar bagi finansial masyarakat yang 

berada di Kampung Jawa Tondano karena di dalam hari raya ketupat 



58 
 

 
 

belakangan ini kita mengalami pandemic Covid-19 yang kemungkinan masih 

akan terus berlanjut . Jangan sampai ketidakmampuan masyarakat secara 

ekonomi dan karena adanya gengsi akan adat di kampong Jawa Tondano sering 

melaksanakan hari raya ketupat mengharuskan masyarakat untuk meminjam 

bahkan menjual sebagian hartanya. Hal inilah yang sangat berpengaruh dalam 

perekonomian masyarakat. Disinilah mengapa penulis mengharapkan adanya 

andil dari tokoh agama maupun tokoh adat untuk menjelaskan kepada 

masyarakat bahwa perayaan hari raya ketupat tidak lah harus dirayakan secara 

mewah dan meriah. Karena esensi dari hari raya ketupat bukanlah seberapa 

banyak hidangan yang berada di atas meja melainkan kebersamaan masyarakat 

sekitar, sanak keluarga yang jauh maupun yang berada di Kampung Jawa 

Tondano, dan para kerabat yang beragama Islam maupun Kristen.  

b. Budaya mapalus 

Mapalus adalah tradisi khas Minahasa yang diwariskan juga oleh leluhur 

Wewene Minahasa yang kawin dengan para pengikut Kyai Modjo Di Kampung 

Jawa Tondano budaya Mapalus ini berkembang sangat baik sampai dengan 

pertengahan tahun 1960an tetapi mulai memudar sesudahnya tapi masih 

berkembang pada kelompok-kelompok tani tertentu saja. Budaya Mapalus ini 

dilakukan terutama dibidang pertanian dan perumahan tetapi dibidang 

perumahan sudah hampir tidak berkembang lagi. 

Pada zaman sekarang tradisi ini sudah mulai bergeser, biasanya tradisi ini 

dilakukan oleh masyarakat kampung Jawa Tondano dan masyarakat Minahasa 

untuk saling membantu saat bekerja bakti seperti membersihkan eceng gondok 

di danau Tondano. Sehingga tenggang rasa antara masyarakat Minahasa dan 

masyarakat Kampung Jawa Tondano masih terjalin dengan baik. 

c. Paguyuban keluarga 

Salah satu budaya yang diwariskan oleh para leluhur Tuama wo Wewene 

(Laki-laki dan Perempuan) Komunitas Jaton adalah budaya guyob atau guyub 

yang sama artinya dengan rukun sebagai satu keluarga besar dimana terdapat 
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ikatan hubungan perseorangan yang kuat dan sikap guyub ini diwujudkan pada 

sikap peduli pada acara-acara  kekeluargaan baik acara kedukaan maupun 

perkawinan dengan kegiatan lainnya, dengan prinsip “Basudara“. Bentuk 

kepedulian itu antara lain acara “Makan“ yaitu membawa bahan makanan pada 

acara kedukaan pada keluarganya yang beragama Kristen dimana warga Jaton 

membawa bahan makanan dan diberikan tempat oleh tuan rumah saudaranya 

yang beracara dengan memasak sendiri sebagai bentuk penghargaan 

saudaranya yang beragama Islam yang telah datang turut berduka dengan 

berkunjung kerumah duka tanpa mempersoalkan Agama bahkan ikut dalam 

acara-acara yang sedang berlangsung baik ceramah Pendeta maupun Ustadz. 

Dan ini juga diwarisi dari keteladanan Kiyai  Modjo yang akrab berkunjung ke 

Pendeta Riedel di Tondano sebagai Zending dari Nederlandsch Zendeling 

Genootschap Nederlands (NZG) atau Serikat Misionaris Negeri Belanda, yang 

saling tukar menukar Alkitab. Budaya Paguyuban ini masih berkembang dalam 

bentuk arisan-arisan keluarga yang ada hubungan keluarga di Minahasa.   

d. Budaya tani 

Pemerintah Belanda menyiapkan Afdeelin Tondano sebagai wilayah 

jajahannya di Hindia Belanda sebagai salah satu lokasi pengasingan tokoh-

tokoh masyarakat dan agama yang memberontak kepada penjajah Belanda. 

Terutama Kyai Modjo dan para pengikutnya agar tidak mudah melarikan diri 

karena lokasinya yang sangat terisolir saat itu dan kondisi tanahnya yang terdiri 

atas rawa yang asli dan hutan lebat serta luas tetapi sangat rawan penyakit 

malaria karena banyaknya nyamuk yang bila malam tiba suara mereka seperti 

bunyi sendaren (layang-layang pakai sendaren) tapi juga diperhitungkan bisa 

diolah menjadi sumber pangan. Dan ada legenda kemungkinan Kyai Modjo dan 

Para pengikutnya akan tidak selamat baik karena ganasnya kondisi alam 

Tondano dan sifat tertutupnya orang Tondano. Ternyata Kyai Modjo dan para 

pengikutnya diterima dengan sangat baik oleh Walak Tonsea Lama dan 

Tondano bahkan setahun berada di Tondano tepatnya pada tahun 1831 
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disaksikan oleh Residen Manado Pietermart mereka hidup sejahtera karena 

hasil mengolah sawah dari semula rawa yang mengandung alkali, akhirnya 

kurang lebih 25 hari telah menjadi sawah dan mereka bergaul dengan sangat 

akrab dengan Walak Tonsea Lama Runrupalit Rumbayan dan menjadi contoh 

teladan dalam bercocok tanam padi bagi penduduk setempat. Bahkan dalam 

surat Gubernur Jendral tanggal 13 Juli 1839 No 11 menyatakan “ Ternyata 

penempatan Kyai Modjo dan pengikutnya itu memberi contoh kepada 

penduduk asli yaitu orang-orang Alifuru bekerja lebih baik bersama orang-

orang itu.“ Bersamaan dengan itu mereka menanam sayur-sayuran dengan 

awalnya hanya gunakan sekop terbuat dari kayu. Tapi kemudian oleh Gubenrur 

Maluku dibelikan peralatan pertanian berupa bajak dan sapi seharga f 500 

(gulden) , Bukti bahwa mereka mewariskan budaya persawahan terutama 

antara lain karena adanya kata Wes dan Kalen ( asal bahasa Jawa yang berarti 

sudah atau berhenti dan luruskan ) yang sampai sekarang telah jadi bahasa 

Minahasa sehari-hari yang dipakai memberhentikan ternak sapi saat membajak 

dan memberhentikan kuda saat mengendalikan kuda yang menarik angkutan 

yang namanya Bendi. 

Saat ini juga tradisi tersebut masih dilaksanakan masyarakat Jawa Tondano dan 

masyarakat asli Minahasa masih saling membantu dalam hal bercocok tanam. Mungkin 

karena budaya yang ditinggalkan oleh leluhur mereka sehingga masih tetap dijalankan 

sampai saat ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Nilai-nilai pendidikan Islam yang diwarsikan Kiyai Modjo sampai saat ini 

masih dilaksanakan dan dijaga keluhurannya oleh masyarakat Kampung Jawa 

Tondano. Dalam menjalankan keseluruhan adat-istiadat yang mengandung nilai-

nilai pendidikan Islam tersebut banyak mendapat bimbingan, pengajaran dan 

dukungan dari Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat, Unsur 

Akademisi serta Pemerintah Sehingga adat-istiadat diatas tidak akan lekang oleh 

zaman dan akan terus dipertahankan serta dijalankan oleh masyarakat itu sendiri. 

Adapun adat istiadat yang di maksudkan adalah :  

1. Solawat Jowo 

2. Selametan 

3. Dzikir Golibah  

4. Meludan 

5. Punggoan 

6. Khatam Qur’an terdiri atas : Saat Sudah selai 30 Juz, Saat Mau di Khitan, 

dan Saat Mau Melangsungkan Perkawinan, 10 Berbahasa Jaton 

Proses mu’amalah Kiyai Modjo dimulai dari proses pembuktian dan transfer 

ilmu dibidang Pertanian, Pertukangan, Transportasi dan membudayakan mapalus 

sebagai sumber persatuan dan kerja diantara kedua bela pihak. Proses Mu’amalah 

dalam bermasyarakat yang dilakukan oleh Kiyai Modjo tidak pernah membedakan 

bahkan membatasi ruang masyarakat yang bukan beragama Islam di Minahasa 

untuk berbaur dan belajar, bahkan dalam acara adat istiadat yang bisa menyambung 

tali silaturahmi antara dua bela pihak seperti bakdo ketupat 
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Contohnya Kiyai Modjo selalu mengundang masyarakat asli Minahasa. 

Sehingga proses mu’amalah tersebut masih berjalan sampai saat ini yang dimana 

masyarakat yang beragama Islam di Kampung Jawa Tondano dan masyarakat Asli 

Minahasa yang notabene-nya beraga Kristen bisa hidup rukun dan saling membantu 

atau biasa disebut dengan mapalus.   

B. Saran 

1. Kepada Lembaga Adat dan Budaya Jaton (LAPJAT) perlu adanya perhatiaan 

khusus dengan teridentifikasinya bahwa generasi 90-an sebagaian besar sudah 

kehilangan titah berbahasa Jaton bahkan ada yang sudah sama sekali tidak mengerti 

dengan bahasa asli leluhurnya tersebut, hal ini akan menimbulkan hilangnya 

generasi yang memahami nilai luhur tentang bahasa asli Jaton. Oleh karennya perlu 

program kerja yang merangsang masyarakat untuk mendidik sejak dini terutama 

dalam rumah tangga, lingkup keluarga, serta dalam bermasyarkat untuk 

mengajarkan dan membiasakan anak-anaknya untuk berbahasa jaton. Adapun 

langkah lain yang bisa di tempuh adalah dengan berkoordinasi dengan seluruh 

tokoh masyarakat, tokoh agama dan unsur pemerintah untuk dibuatkan PERDES 

tentang 1 Hari dilingkup kelurahan jaton harus berbahasa Jaton dengan begitu 

walau hanya seminggu sekali masyarakat bisa selalu mengingat dan berbahasa 

jaton di dalam rumah maupun diluar rumah. 

2. Kepada tokoh agama dapat merubah pola fikir masyarakat Jaton yang memahami 

bahwa adat selametan dalam kematian (tahlilan) bukanlah merupakan suatu 

kewajiban yang harus dilaksanan. Terlebih lagi apabila masyarakat yang status 

ekonominya menengah ke bawah memaksakan diri untuk melaksanakan adat 

tersebut dengan cara menjual sebagian harta mereka bahkan ada yang berhutang 

hanya untuk melaksanakan adat tersebut. 

3. Perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang Tantangan Perubahan zaman dalam 

menjalankan adat istiadat di Kampung Jawa Tondano (Studi atas Pemahaman 
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Masyarakat dalam mendidik anak dengan metode nilai-nilai pendidikan islam 

Kiyai Modjo). 
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GLOSARIUM/ DAFTAR ISTILAH 

 

Alifuru Kepercayaan animisme.  

Ambeng Hidangan khas Jawa yang merupakan nasi putih 

yang diletakkan diatas tampah dan diberi lauk 

pauk disekelilingnya. Lauk pauk terdiri dari 

perkedel, ikan asin goreng, rempeyek, sambal 

goring, telur rebus, tempe goreng, urap, bihun 

goreng, dan opor ayam. 

Among-Among Suatu tradisi Jawa yang dilaksanakan 

berdasarkan penanggalan Jawa yang 

dilaksanakan pada hari setelah hari ke 35 

sedangkan di Kampung Jawa pada hari 

kelahiran yang ke 40 yang dirayakan dengan 

makan bersama sekumpulan anak-anak 

terutama anak tetangga yang diundang juga 

anak lainnya yang berpakaian apa adanya 

diikuti anak kecil yang biasa bermain. 

Ba’do Ketupat Tradisi yang dilaksanakan pada hari ke 7 

bulan syawal, dengan hidangan utama 

ketupat. 

Guyob Rukun sebagai satu keluarga besar dimana 

terdapat hubungan perseorangan yang kuat. 
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JATON Singkatan dari Jawa Tondano. 

Jenang Makanan yang disajikan untuk anak-anak 

kecil pada saat pelaksanaan tradisi among-

among. 

KKJI Singkatan dari Kerukunan Keluarga Jawa 

Tondano Indonesia. 

LAPJAT Singkatan dari Lembaga Adat Pakasaan Jawa 

Tondano. 

Loji Bangunan pejabat tinggi Hindia Belanda yang 

berbentuk rumah panggung yang keseluruhan 

dindingnya terbuat dari kayu. 

Maengket Tarian Khas Minahasa yang dibawakan oleh 

penari perempuan dan penari laki-laki dengan 

memakai pakaian adat daerah Minahasa. 

Mapalus Gotong Royong. 

Masambo Tarian khas Minahasa yang didalamnya 

mengandung Nilai-nilai religi dan ilmu 

pengetahuan masyarakat Minahasa. 

Mbah Sebutan untuk Kakek atau Nenek dalam 

bahasa Jawa. 

Meludan Maulid Nabi Muhammad Saw. 

Meludan Awan Perayaan Maulid Nabi Muhammad Saw yang 

dilaksanakan pada siang hari. 



66 
 

 
 

Meludan Muri 
Perayaan Maulud Nabi Muhammad Saw yang 

diselenggarakan seminggu setelah Hari 

Maulid Nabi dengan melantunkan Sholawat 

Jowo seperti Meludan Wengi diselenggrakan 

malam hari.  

Meludan Wengi Perayaan Maulid Nabi Muhammad Saw yang 

dilaksanakan pada malam hari yang didalam 

perayaannya membaca sholawat Jowo selama 

semalam suntuk. 

Monggo Berkunjung. 

Opo Tuhan. 

Pingitan satu tradisi Jawa dimana mempelai wanita dilarang 

bertemu mempelai pria. Kalau di Jaton terdapat 

beberapa aturan lagi tidak hanya dilarang bertemu 

dengan mempelai pria, pengantin wanita juga 

harus memperbanyak beribadah dan mendekatkan 

diri kepada Allah salah satunya dengan cara 

membaca al-Qur’an. 

Punggoan Sebuah tradisi masyarakat JATON dimana 

masyarakat berkunjung ke makam para 

leluhur dan sanak saudara dekat menjelang 

bulan Puasa, dalam rangka membersihkan dan 

menziarahi makam leluhur di tempat 

pemakaman Kyai Modjo dan sekitamya di 

Kelurahan Wulouan Kecamatan Tondano 

Utara yang diakhiri dengan melakukan Zikir 
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Gholiba menjelang tengah hari bertempat di 

Makam Kyai Modjo. 

Rawi Puisi tentang Nabi yang dibacakan oleh Imam atau 

Pemuka agama yang tahu atau paham sejarah Nabi 

yang memimpin Selawat Jowo. 

Rebo Kasan Hari rabu terakhir di bulan safar, rebo kasan biasa 

dilaksanakan oleh masyarakat Kampung Jawa 

Tondano dengan tujuan untuk menyambut bulan 

rabi’ul awal yaitu bulan kelahiran Nabi 

Muhammad SAW. 

Selametan Tradisi melakukan Zikir dan Doa memohon 

keselamatan dari Allah SWT baik pada acara 

suka maupun duka serta lainnya. 

Selawat Jowo Sholawat yang teks bacaannya berisi bahasa 

Jawa. 

Serokal Melagukan Puisi. 

Sosiru Tapisan beras yang menggunakan bahan dasar 

bamboo yang di anyam. 

Tuama Laki-laki dalam bahasa Tondano. 

Turon Isi Puisi yang ada dalam sholawat Jowo. 

Turon Akhir Turon ke 9-17. 

Turon Fihobisa Turon ke 18. 
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Turon Serokal Turon 1-8 atau biasa di sebut turon inti dalam 

sholawat Jowo. Di dalam turon inti berisi 

tentang Kelahiran Nabi Muhammad SAW. 

Walak Kepala Daerah sauatu wilayah. 

Wewene Perempuan dalam bahasa Tondano. 
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Lampiran 1 

PEDOMAN WAWANCARA 

A. Tokoh Adat 

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui sejarah masuknya Islam dan Kiyai Modjo ke 

Minahasa? 

2. Apa saja adat istiadat yang ditinggalkan Kiyai Modjo dan rombongannya? 

3. Apakah adat istiadat yang ditinggalkan Kiyai Modjo masih terlaksana sampai 

saat ini? 

4. Bagaimana peran pemerintah dalam menanggapi pelaksanaan adat istiadat di 

Kampung Jawa Tondano? 

5. Bagaimana peran tokoh adat dalam menginternalisasi adat yang diwariskan oleh  

Kiyai Modjo? 

6. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang LAPJAT, KKJI, dan sanggar budaya 

dalam melestarikan adat istiadat Kiyai Modjo?   

7. Bagaimana proses bermu’amalah Kiyai Modjo dan rombongannya? 

8. Bagaimana proses mu’amalah masyarakat Kampung Jawa Tondano saat ini? 

B. Tokoh Agama 

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui sejarah masuknya Islam dan Kiyai Modjo ke 

Minahasa? 

2. Dari adat istiadat yang diwariskan oleh Kiyai Modjo, adat istiadat yang mana 

sajakah menurut Bapak/Ibu yang berkaitan dengan Pendidikan Islam? 

3. Bagaimana kaitan adat istiadat tersebut dengan pendidikan Islam? 

4. Bagaimana peran tokoh agama dalam menginternalisasi budaya yang di 

wariskan oleh Kiyai Modjo?  

5. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai adat istiadat tersebut, apakah 

melenceng dari ajaran Islam? 

6. Apa saja bentuk muamalah Kiyai Modjo yang masih dilaksanakan di Kampung 

Jawa? 
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Lampiran 2 

SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN 
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Lampiran 3 

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN 
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Lampiran 4 

DAFTAR ROMBONGAN KIYAI MODJO 

I. Daftar Rombongan Kyai Modjo sebanyak 78 orang yang diasingkan ke 

Batavia tanggal 2 Desember 1828 dengan kapal Fregat De Bellona dari 

Semarang-Batavia selama 3 malam (sumber : Resolusi 2 Desember 1828 

No. 2 Dalam Ina Mirawati hal 8-9 dan Heru hal 84-85) 

 

1. Kyai Odjo 16. Merto Megolo 31. Aman Saiman * 

2. Baderan 17. Abdul Wahab 32. Kasidin 

3. Urawang 18. Kangiman 33. Suro Dromo * 

4. Paeyang 19. Mansor * 34. Aman Warsiman 

5. Roso Negoro 20. Mesin 35. Setro Dilogo * 

6. Brodjo Negoro 21. Sapeni 36. Mohammad Tup 

7. Ishak 22. Sasi 37. Mohammad Ibrahim 

8. Wonopati 23. Abdur Rahman 38. Haji Hasan 

9. Ajali 24. Abrah 39. So Dirgo 

10. Tirto Oromo 25. Kusin 40. Jogo Prawiro 

11. Ngiso 26. Samangi 41. Budo 

12. Ngali 27. Sarijo 42. Amat Suko 

13. Meraji 28. Abrah 43. Kasan Nirman 

14. Elias 29. Markoh 44. Kusin 

15. Wironegoro 30. Ngali Imron 45. Wahodo 
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Daftar Tawanan Perang yang berada dikapal tunggu 

46. Sapali 57. Mangin 68. Setrowijoyo 

47. Kalis 58. Bayer 69. Matsari 

48. Sanoro 59. Bayi 70. Kanafi 

49. Trayem 60. Kertojoyo 71. Kampret 

50. Tojoyo 61. Dimitri 72. Kemis 

51. Pali 62. Mumin 73. Ketojoyo 

52. Saiman 63. Adam 74. Tolosono 

53. Yunus 64. Jupri 75. Busu 

54. Gremis 65. Diman 76. Abdul Lagem 

55. Beno 66. Sorogi 77. Tenami 

56. Wonorejo 67. Sareman 78. Duko 

 

II. Daftar Rombongan I ke Ambon dengan gunakan Kapal Thalia sebanyak 

48 orang tawanan perang 

 

1. Pangeran Sudiro 

Kromo 

17. Mohammad 

Singep 
33. Sopingi 

2. Ketib Biman 18. Janu 34. Kanafi 

3. Wahodo 19. Semangi 35. Mesir 

4. Ishakum 20. Ilyas 36. Mangun 

5. Urawang 21. Ahmat Senawi 37. Tamjid 

6. Brojo Yudo 22. Sopani 38. Mandur Rahman 
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7. Sis 23. Maruf 39. Sopingi 

8. Reso Negoro 24. Kasimiman 40. Kerip 

9. Wonopati 25. Ali 41. Jemari 

10. So Dilongo 26. Tahip 42. Kanapi 

11. Joyo Prawiro 27. Hilman Meraji 43. Raniman 

12.  Seco Dirjo 28. Terasim 44. Kasriman 

13. Mohammad Ibrahim 29. Ngaliniman 45. Sarijo 

14. Adam Kasini 30. Achmad Ekce 46. Amat Baino 

15. Abdur Rachman 31. Kusase 47. Sibawi 

16. Ngiso 
32. Mohammad 

Kasiman 
48. Wiro Negoro 

 

III. Daftar rombongan II yang dibawa dan tiba di Ambon. Jumlah 

Rombongan 26 orang, meninggal dalam pelayaran 11 orang. 

1. Kyai Modjo 6. saman 11. citro joyo 

2. azali (Ghozali) 7. seru dromo 12. kuncung 

3. hajali 8. adam 13. setro wijoyo 

4. tirto dromo  9. termis 14. projo tuna alias sanogo 

5. Mansur 10. humus 15. kasidin (meninggal 

setelah 2 hari di Ambon) 

 

IV. Rombongan Kyai Modjo yang selamat Tiba di Tondano pertengahan Mei 

1830 terdapat 3 versi. 
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1. Menurut knoerle 63 orang (journal 1833 hal 54 dalam Roger hal 69). 

2. Versi Buchari (hal 22) berjumlah 56 orang karena 6 orang meninggal 

dalam perjalanan Ambon-Manado. Di Jawa mereka menjabat sebagai 

patih dan di Tondano mereka menikah dengan keke-keke (gadis) anak 

Walak/hulubalang Minahasa. Kemudian bergabung 7 orang dari 

Rombongan Pangeran Diponegoro tahun 1839 dari Makassar, sehingga 

jumlah keseluruhan 63 orang sebagai cikal bakal pendiri Desa Kampung 

Jawa Tondano. 

3. Lalu pada Manuskrip Yayasan Kyai Modjo 1977 berjumlah 57 orang 

(lihat juga Roger hal 101) 

No. Nama-nama yang diasingkan dan yang 

Menikah dengan para gadis asli Minahasa 
Asal 

1.  

Kyai Modjo nama lengkapnya Muslim 

Muhammad Chalifah istri ketiganya Raden 

Ayu Prawirodiningrat disusulkan 1831 di 

Tondano karena dianggap berbahaya oleh 

Residen dan Kraton pada waktu itu. 

modjo 

2.  
Kyai Baderan menikah dengan fam 

Walalangi asal Tondano 

Modjo  

3.  

Kyai Dadepan Melangi adalah anak dari 

Kyai Nur Iman yang nama lengkapnya 

Bandoro Pangeran Haryo (BPH) Sandiyo 

kakak kandung Hamengkubuwono I dari 

lain ibu yang berasal dari desa Melangi. 

“Kawin dengan Rachel Tambokan“ 

(editor). Penulis tanggal 13 November 

Dadapan  
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2016 berziarah ke makamnya di desa 

Melangi Kelaten. 

4.  

Kyai Urawan atau Urawang (Ngurawan 

disebut di Tondano) menikah dengan fam 

Wurarah asal Tumaratas Langowan 

Minahasa  

Pantaran  

5.  

Tumenggung Brojo Yudo (Tumenggung 

Mayang) menikah dengan Ani Tumbelaka 

asal Tosea Maumbi (Djafar). Ani 

Tambahani (Editor). 

Krapyak Kadang 

6.  

Ajali (Ghozali) Modjo adalah anak Kyai 

Modjo, menikah dengan Ingkingan 

Tombokan anak Opo Tomobokan Pendiri 

Negeri Tondano di Papal Uluna. 

Modjo 

7.  Kyai Wahodo  Deresan  

8.  

Tumenggung Sis Pajang anak Kyai Hasan 

Besari adik Kyai Modjo menikah dengan 

Wurengan Rumbayan anak Opo 

Rumbayan Tonsea isteri pertama dan isteri 

kedua Barinut Djojosuroto dan isteri ketiga 

Nona Mantiri Kilapong 

Modjo 

9.  
Tumenggung Wironegoro (di Tondano 

disebut Mbh Gading) 

Gading 

10.  

Tumenggung Reksonegoro nama lengkap 

Asnawi Tumenggung Reksonegoro 

Pulukadang menikah dengan Wuring 

Tumbeluka 

Pulo Kadang 
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11.  
Setio Dirjo (Suratimoyo) menikah dengan 

Lendo Kawilarang 

Dagen  

12.  Djoko Prawiro Kluneng 

13.  Sudiro Kromo  

14.  
Safei (sopingi) Baderan ? menikah dengan 

nona Tumelap asal Tondano 

Modjo 

15.  
Hanafi (mas Hanafi) menikah dengan fam 

Maukar 

Modjo/Baderan 

16.  Messir Baderan 

17.  Mad Bewah Bendasari 

18.  

Haji Ngiso (Wiso Pulukadang) komandan 

pasukan, menikah dengan anak gadis Opo 

Pakasi Warouw 

Pulo Kadang 

19.  
Elyas (Elias Sis) menikah dengan Nenot 

Tayeb 

Modjo  

20.  Adam Hasan Modjo 

21.  
Wonopati menikah dengan Lenon Pakasi 

Lengkong (suami kedua) 

Kembang Lampir 

22.  Durahman Pulo Kadang 

23.  Imam Razi Papringan 

24.  Muhammad Suaib  

25.  Muhammad Ibrahim Wonggo 

26.  Haji Hasan (Kasaniman) Thawang 

27.  Haji Ali menikah dengan Nona Tambahani Kali Cebong 

28.  
Haji Tayeb menikah dengan Nona Rea 

Wenas di Tonsealama (asal Tomohon) 

Boyolali 

29.  
Djahuno menikah dengan Pinangkaan 

Nelwan 
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30.  Sapawi Suroh 

31.  Ma’ruf Kanang  

32.  

Kosasih (Sasi, Kosaseh) menikah dengan 

keluarga fam Sarau kemudian dengan 

Inggrina Rumbayan Ticoalu 

Karang 

33.  Ma’un Modjo 

34.  Durahim  Pulo Kadang 

35.  
Mad fakih (Maspeke) menikah dengan 

Pangalila Waruan 

Melangi 

36.  Hasaniman  Melangi 

37.  

Ali Imran (Masloman) asal desa Melangi 

anak Kyai Nur Imran atau BPH Sadiyo, 

menikah dengan Yehia Ratulangi asal 

Paleloan Urungo Tondano 

Melangi 

38.  Sape’I (Sopingi) ? Modjo  

39.  Durahman Pulu kadang 

40.  Tahmid  Modjo 

41.  Dumiro  

42.  Mad Karib  

43.  
Martam menikah dengan Lunsil (Pingkan) 

Sumarauw asal Taler Tondano 

Modjo  

44.  Djasir   

45.  
Kayel (Kyai Demak) menikah dengan Siti 

Syafirah cucu Kyai Melangi 

 

46.  Telaksana  

47.  Kasiman   

48.  Sahiman (Saiman) Karang Kajen 



94 
 

 
 

49.  
Mestari (Kyai mastari) menikah dengan 

anak keluarga fam Malonda 

Canding 

50.  Mad Baino Kali Abu 

51.  Dimun   

52.  Kromo Dongso  

53.  Singo Dongso  

54.  Mad Sari Modjo 

55.  Hanafi ? Modjo 

56.  Raiman (Rangiman)  

 
Rombongan Diponegoro yang 

bergabung dari Makassar 

 

57.  
Banteng Wareng menikah dengan Rumpo 

asal Tomohon 

 

58.  
Roto (Djoyo Suroto) anak dari Nyai Dullah 

? 

 

59.  

Mertoleksono (Mertosono) menikah Sarita 

isteri pertama orang Manado asal Jawa ? 

dan istri yang kedua Margarena Lantu 

orang Tondano 

 

60.  

Wangsa Taruno (Sataruno) menikah 

dengan fam Kalengkian asal wewelan 

Tondano 

 

61.  

Suronoto menikah dengan istri pertama 

Urin (Durin) Kandouw kemudian istri 

kedua dengan fam Kulit asal Kasar 

Kauditan 

 

62.  
Midin (Nurhamidin) menikah dengan fam 

Kilapong kemudian dengan fam Kandouw 
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janda Suronoto kemudian menikah dengan 

fam Kawesuan 

63.  

Maskromo menikah dengan istri pertama 

dengan orang jawa dan istri kedua asal 

Kiniar Tondano bernama Nengsi Worek 

 

 

(Sumber: Data dari Ishak Pulukadang) 
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Lampiran 5 

DAFTAR ROMOBONGAN KYAI MODJO YANG DIMAKAMKAN DI 

KAMPUNG JAWA TONDANO 

III. Daftar nama-nama pengikut Kyai Modjo yang dimakamkan dipekuburan 

Kyai Modjo Tondano 

1. Kyai Modjo nama asali Muslim Muhammad Chalifah. 

2. Kyai Azali (Ghozali) anak Kyai Modjo. 

3. Kyai Sepuh Baduran (adik Kyai Modjo). 

4. Kyai Reksonegoro Tumenggung Pulukadang (anak Kyai Hasan Muhammad 

adik Kyai Modjo). 

5. Mbah Dadepan Melangi (Hadjali) anak dari Kyai Nur Iman yang nama 

lengkapnya Bandoro Pangeran Haryo (BPH) Sandiyo kakak kandung 

Hamengku Buwono I dari lain ibu yang berasal dari Desa Melangi. 

6. Haji Ngiso Pulukadang (komandan pasukan juga penasehat Kyai Diponegoro 

dan sering diminta diponegoro melawak. Sumber: KI Reno Sudewo Hal: 47). 

7. Kemes Pulukadang mantan imam Mesjid Kyai Modjo generasi ketiga dari Kyai 

Hasan Muhammad adik Kyai Modjo. 

8. Elias Sis (Zees) adalah anak dari Kyai Kasan (Hasan) Besari adik Kyai Modjo. 

9. Mbh Gading nama aslinya Tumenggung Wironegoro. 

10. Kyai Mardjo asal Jawa ke Tondano sekitar tahun 1870an tidak diketahui 

asalnya. 

11. Kyai Maspeke (Amat Pakih, Mas Pekeh) asal desa Melangi. 
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12. Ringkisan Tombokan (istri dari no 2 anak dari Opo Tombokan pendiri Negeri 

Tondano di Papal Ulana. 

13. Haji Tayeb turut ambil bagian dalam perundingan dengan Belanda di pengasih. 

Salah seorang yang bernama Kyai Modjo bila dibawa ke Manado dari Tondano 

harus dikawal oleh 2 orang serdadu Belanda karena keduanya pintar. 

14. Kyai Pajang Tumenggung Zees (Sis) adalah anak dari Kyai Hasan Besari adik 

Kyai Modjo berasal dari desa Modjo. 

15. Haji Ali asal Kali Cebong salah satu komandan pasukan yang turut ambil 

bagian dalam perundingan di Pengasih. 

16. Kyai Mardjo asal desa Modjo. 

17. Kyai Mastari asal Desa canding Jawa Tengah komandan pasukan. 

18. Tumenggolo 

19. Sopingi 

20. Kaes 

21. Kosasih (Goesasih) bergelar Kyai Parto Rodjo Gede Ing Goesasih asal desa 

Karang Yogyakarta. Pernah menikah di Jawa dan memilki dua anak. 

22. Djahuno sebagai komandan pasukan asal Jawa tidak diketahui tempat asalnya 

diasingkan bersama Kyai Modjo. 

23. Tumenggung Mayang dikenal juga dengan nama Brodjoyudo asal desa 

Krapyak Kadang menjabat Demang/Kepala desa dan Dullah di Resimen 

Bulkio. Pernah menikah dengan kemanakan Pangeran Diponegoro dan 

diasingkan bersama Kyai Modjo serta menikah di Tondano. 
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24. Mbh Kamel Kyai Demak anak dari Siti Fatima Melangi dengan Abdullah Al-

Makkih asal desa Melangi, diasingkan bersama Kyai Modjo yang letak makam 

di bagian selatan kompex pekubuean Kyai Modjo. 

25. Kyai Haji hasan Maulani disebut eyang Lengkong dari Kuningan Cirebon 

diasingkan ke Tondano pertengahan tahun 1840, oleh karena ketakutan 

penjajah Belanda atas sikapnya yang ektrim dengan propagandanya melalui 

Selametan Ritual sebagai inovasinya di Jawa Barat. 

26. Wurenga Rumbayan (anak Opo rumbayan Walak Tonsea Istri Tumenggung 

Zees Pajang). 

27. Kyai Haji Achmad Rifai, seorang tokoh dari Kendal Jawa Tengah sudah 

diangkat pemerintah sebagai pahlawan Nasional dengan Kepres 083/TK/2004 

tanggal 5 November 2004 yang dimasa penjajahan Belanda diasingkan Belanda 

karena tulisan-tulisannya dicap penjajah menghasut rakyat untuk 

memberontak. 

28. Benteng wareng seorang pengawal setia Diponegoro yang disebut juga 

Punokawang bergabung dengan Diponegoro dalam umur 15 tahun, yang 

bertugas pembawa pataka Perang dan kebutuhan senjata Diponegoro. 

Mengawal Diponegoro sampai kaki gunung merapi ketika terluka dalam perang 

Gawok sampai Diponegoro sembuh selama tiga bulan. Menurut Peter Carey 

hanya empat punakawan yang tinggal dengan Sultan Diponegoro dan salah 

satunya Banteng Wareng yang meninggal dan dikebumikan di kampong 

Melayu Makassar diareal makam Diponegoro. Tetapi cerita masyarakat di 

kampong jawa Tondano kembali ke Tondano dan kawin dengan wanita 

Minahasa asal Tomohon bernama Rumpoo dan makamyna di pekuburan Kyai 

Modjo Tondano. 

29. Djojo Suroto atau Roto juga seorang pengawal setia Diponegoro yang disebut 

juga punokawan bergabung dengan Diponegoro dalam umur 15 tahun, yang 
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bertugas pembawa pataka Perang dan kebutuhan senjata Diponegoro. 

Mengawal Diponegoro sampai kaki gunung merapi ketika terluka dalam perang 

Gawok sampai Diponegoro sembuh selama tiga bulan. 

30. Sataruno (Wangsa Taruno) seorang Kyai dan Komandan pasukan yang 

diasingkan bersama Pangeran Diponegoro bersama istrinya Nyai taruno dari 

Jawa. Dan pindah bersama Diponegoro ke Makassar tahun 1833 dan tahun 

1839 kembali ke Tondano dengan seorang anaknya. 

31. Nurhamidin atau Midin atau Suradji (Haji Imam Radji) asal Papringan 

Yogyakarta seorang pengawal diasingan bersama Diponegoro ke Manado 

kemudian diasingkan lagi ke Makassar bersama Diponegoro tahun 1833 dan 

kembali tahun 1839 ke Tondano. (Buchari). Versi lain menyebutkan Midin 

bukan Nurhamidin serta bukan tahanan politik. Beliau adalah pelayan 

Diponegoro yang gajinya dibayarnya (Editor). 

32. Mas Loman nama aslinya Ngali Imran atau Mas Ngali Imran anak dari Kyai 

Nur Iman atau Bandoro Haryo Pangeran (BPH) Sandiyo yang makamnya di 

Desa Melangi. Penulis tanggal 13 November 2016 berziarah kemakamnya 

bersama Ir Heru Basuki. 

33. Surotinoyo (Setyo Drdjo) asal desa kluneng Yogyakarta diasingkan bersama 

Kyai Modjo sebagai Komandan Pasukan. 

34. Maskromo adalah pengawal diponegoro diasingkan bersama Diponegoro. 

Kembali ke Tondano setelah pangeran Diponegoro wafat tahun 1855. Versi lain 

menyebutkan beliau pengikut Kyai Modjo bukan Pangeran Diponegoro. 

35. Merto Leksono (atau Bambang Mertosono) asal desa Lunge Yogyakarta. 

Pembantu dekat Diponegoro (Adipati) diasingkan  
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IV. Daftar nama-nama para perintis dan pejuang Kemerdekaan yang 

diasingkan sesudah kedatangan Kyai Modjo tahun 1830 yang 

dimakamkan disekitar Pekuburan Kyai Modjo Tondano 

1. Kyai haji achmad Rifai dari Kendal Jawa Tengah 1860 letak makam 

berdampingan diselah utara makam Kyai Modjo. Catatan: Tentang Lokasi 

makamnya ini masih terjadi kontroversi. Baca manuskrip Roger Christian 

Kembuan tentang K.H. Achmad Rifai – Sejarawan Fakutas Budaya universitas 

Sam Ratulangi yang mengambil S2 di UGM dengan judul Thesis “Jawa 

Tondano: Sejarah dan Tokoh-Tokoh Yang Diasingkan abad XIX Penerbit BRI 

Manado ahun 2016. 

2. Gusti Pangeran Syarif Perbatasari seorang sultan muda pewaris Tahcta 

kesultanan Banjarmasin Kalimantan selatan yang punya peranan penting dalam 

Perang Banjar yang pada tahun 1885 diutus oleh Gusti Muhammad seman – 

yang mendirikan Pagustian di Muara Teweh – menemui Sultan pasir dan Sultan 

Kutai untuk mendapatkan dukungan dan untuk membeli persenjataan di 

wilayah Kalimantan Utara melawan Penjajah Belanda, tetapi tidak 

mendapatkan dukungan malah tertangkap atas laporan Sultan Kutai kepada 

Belanda dan diasingkan ke Tondano Desember 1885. Ia menikah dengan Rasni 

Mas hanafi keturunan Mas Hanafi pengikut Kyai Modjo. Letak makamnya di 

kuburan Amian sebelah barat makam Wang Syarif. 

3. Gusti Amir Perbatasari dari Banjarmasin Kalimantan Selatan saudara lelaki 

Syarif Perbatasari mengikutinya ke Tondano menikah dengan Mia Sataruno 

anak Sataruno Punakawan Diponegoro. 

4. Kyai Hasan Maulani adalah guru sekaligus pendiri tarekat Akhmaliyah di 

Kuningan Cirebon yang kental dengan ajaran Wahdatul Wujud dan sinketrisme 

jawa. Banyak pengikut dan pengaruhnya yang besar dengan ajaran Jihadnya di 

Lengkong Cirebon ditakuti Belanda dan diasingkan tahun 1843. Meninggal 
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tahun 1874 yang letak makamnya di sebelah timur komplex makam Kyai 

Modjo diluar cungkup. 

5. Teuku Muhammad dari Aceh seorang Komandan pasukan (Military Leader) 

dibawah komando Panglima Polim dalam perang Aceh anak dari Tuanku Abdul 

Madjid bin Tengku Abas yang kakeknya adalah adik bungsu sultan Aceh yaitu 

Sultan Alauddin Muhammad Syah (1824-1838) diasingkan ke Tondano antara 

tahun 1895-1901 (Dalam Besluit 25 april 1900 editor). Meninggal tanggal 12 

Agustus 1926. Letak makam dikuburan Tua’ gunung sebelah Selatan makam 

Kyai Modjo. 

6. Haji Saparua nama aslinya Abdul gani Ningkaula asal Pulau Saparua seorang 

pemimpin dalam gerakan Tarekat Naqsabandiah yang punya banyak pengikut 

di Saparua dan mempunyai dua orang istri. Diasingkan di Tondano tahun 1884 

dan meninggal sekitar tahun 1900. Letak makam sebelah barat makam Kyai 

Modjo diluar cungkup. (Kolonial verslag 1884). 

7. Rachmat Pulukadang Veteran RI makam sebelah timur complex makam Kyai 

Modjo. 

 

(Sumber: Data dari Ishhak Pulukadang) 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

 
 

Lampiran 6 

DAFTAR PENINGGALAN SEJARAH DARI MASA KIYAI MODJO 

 

Loji adalah bangunan pejabat tinggi Hindia Belanda yang digunakan sebagai tempat 

tinggal konteler (kepala distrik) serta dijadikan tempat pelaksanaan acara-acara penting 

dalam kegiatan kepemerintahan saat itu. Loji adalah tempat yang pertama kali 

ditempatkan konteler pada Kiyai Modjo dan Rombongannya pada saat pertama kali 

diasingkan ke Tondano pada tanggal 13 Mei 1830. 

(Sumber: Koleksi Foto Penulis ) 
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Masjid Al-Falah Kiyai Modjo/ Masjid yang dibangun oleh Kiyai Modjo dan 

Rombongannya walaupun bangunannya sudah mengalami beberapa kali direnovasi. 

 

Bedug Masjid Al-Falah 
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kentongan yang tinggi berfungsi untuk pengumuman dan penanda memasuki sholat 

zuhur dan ashar. Sementara yang pendek berfungsi untuk memberi kabar duka, jadi 

pentungan akan diketuk sesuai dengan umur orang yang meninggal. 
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Pada masa Kiyai Modjo menara ini terbuat dari kayu, dan hanya tiga tingkat. Oleh 

masyarakat sekitar menara ini sudah di renofasi menjadi 7 tingkat. 
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Sumur ini didirakan oleh Kiyai Sepoh Baderan di perkirakan pada tahun 1830-1840.  

 

 

Makam Kiay Modjo 
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Lampiran 7 

Dokumentasi Budaya Jaton 

 

Teks Dzikir Gholiba 

  

Rodat/ Sholawat Melayu 
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Sholawat Jowo 

 

Mauludan 
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Khatam Qur’an 
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Lampiran 8 

DOKUMENTASI WAWANCARA 
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