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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

MOTTO 

 

“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada 

berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir” (Surah 

Yusuf Ayat:87). 

“Tidak ada bumi tanpa manusia, tidak ada air jika tidak ada galiang, 

begitupula sebaliknya jika tidak berusaha maka tidak ada jalan menuju puncak 

kesuksesan.” (Sridevi) 

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 

merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (Surah Ar Rad Ayat 11). 
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ABSTRAK 

 

SRIDEWI. 2022. Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pohon Jodoh Di Wisata 

Erebambang Desa Pencong Kecamatan Biring Bulu Kabupaten Gowa. Skripsi. 

Program Studi Pendidikan Sosiologi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 

Uiniversitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I, Kaharuddin dan 

pembibing II Sudarsono. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kepercayaan Masyarakat Terhadap 

Pohon Jodoh Di Wisata Erebambang Desa Pencong Kecamatan Biring Bulu 

Kabupaten Gowa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif 

yang menggambarkan suatu fenomena sosial dengan variabel pengamatan secaran 

langsung. Penentuan informan melalui wawancara masyarakat Desaa Pencong. 

Teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat desa Pencong 

terhadap pohon jodoh yang ada di wisata Erebambang seperti pada wawancara 

yang telah dilakukan oleh penulis pada beberapa warga Desa Pencong 

mengatakan bahwa pohon jodoh yang ada di wisata Erebambang dapat 

mempersatuhkan sang kekasih, mengabulkan permintaan, seperti permintaan agar 

menjadi polisi, pengawai, tentara, dan mendapatkan suatu pekerjaan. Mereka yang 

datang kesana harus dengan niat baik, bukan dengan niat menduakan Allah swt. 

Setelah mereka dipersatukan oleh sang kekasih dan keinginannya tercapai, harus 

kembali melepas ikatan tersebut. Apabila tidak datang melepas maka akan 

mendapatkan malapetka seperti halnya akan sakit. Banyak orang yang datang 

kesana bernazar untuk sembuh dari sakit, mendapatkan jodoh dan semacamnya. 

Jika hendak melepas nazar maka orang itu harus berniat yakni, saya tepati janjiku 

(nazarku) sudah tidak ada janji lagi dan nazarku ini karena Allah swt. 

Kata Kunci : Kepercayaan masyarakat, pohon jodoh, wisata Erebambang. 
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ABSTRACT 

 

SRIDEWI. 2022. Community trust in Matching Trees in Erebambang Tourisn, 

Pencong Village Biring Bulu District, Gowa Regency. Thesis. Sociology 

Education Study Program. Faculty Of Educational Scince Teacher  Training. 

University of, Muhammadiyah Makassar. Supervisor I, Kaharuddin and 

supervisor II Sudarsono. 

 

This study aims to determine the community’s trust in matchmaking trees in 

Erebambang Toursim, Pencong Village, Biring Bulu District, Gowa Regency. The 

type of research used is qualitative research used is qualitative research that 

describes a social phenomenon with direct observation variables. Determination 

of informants through interviews with the Pencong village community. Data 

Collection Techniques Namely Observation, Interviews, and documentation. 

 

The results of the research show that the trust of the pencong village community 

towards the matchmaking tree in Erebambang toursism as in the interview has 

been carried out bt the author on several Pencong Village residents saying that the 

matchmaking tree in Erebambang toursin can unite the lover, granting requests, 

such as requests to become friends. Police, officers, soldiers, and can get a job. 

Those who come there must be with good intentions, not with the intention of 

praying for Allah swt. After they are united by the lover and his wish is achieved, 

he must again release the bond, if he does not come to release the bond, if he does 

not come to release it will get catastrophe like things will hurt. Many people who 

come there vow to recover from illness, get a mate and the like. If you want to 

take a vow, then that person must have the intention, namely I keep my promise 

(my now) there is no more promise and this vow is because of Allah swt. 

 

 Keyword:  Community trust, match tree, erebambang tourism 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kepercayaan adalah suatu sikap yang di tunjukkan oleh sikap manusia 

saat ia merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai 

kebenaran. Kepercayaan merupakan keyakinan seseorang terhadap segala 

kelebihan aspek yang dimilikinya dan keyakinan tersebut membuatnya 

merasa mampu untuk bisa mencapai berbgai tujuan di dalam hidupnya. 

Hakim (dalam Dewi, D.M, 2013:10). 

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan pada sesuatu hingga 

mengakibatkan penyembahan, sama ada kepada Tuhan, roh dan lainnya. 

Kepercayaan adalah suatu hubungan antara dua belah pihak yang 

mengandung suatu keuntungan atau keberuntungan atau kepercayaan 

seseorang terhadap kekuatan gaib yang dapat menyembuhkan atau 

mengabulkan terhadap sesuatu. Menurut Torsvik (dalam Widya Sherliawati, 

2014:6) menyatakan bahwa kepercayaan merupakan kecenderungan perilaku 

tertentu yang dapat mengurangi resiko. 

Masyarakat merupakan manusia senangtiasa berbuhungan 

(berinkraksi) dengan manusia lain dalam suatu kelompok (Setiadi, 2013:5) 

kehidupan masyarakat yang selalu berubah (dinamis) merupakan sesuatu 

yang tidak dapat dihindari. Manusia sebagai mahkluk sosial selalu 

membutuhkan manusia lainganya untuk memenuhi kebutuhanya. Menurut 
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Selo Soemardjan (dalam Setiadi, 2013:36) mengertikan masyarakat sebagai 

orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.  

Masyarakat merupakan suatu sistem yang terbentuk karena hubungan 

anggota-anggotanya. Dengan kata lain, masyarakat adalah suatu sistem 

yangterwujud dari kehidupan bersama manusia yang lazim disebut dengan 

sistem kemasyarakatan. Menurut Koentjaraningrat sebgaimana dikutip oleh 

Sudikan (dalam Eko Handoyo, dkk, 2015:2) masyarakat sebagai kesatuan 

hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu 

yang bersifat kontinu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. 

Selain itu, masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang di bawa 

tekanan serangkaian kebutuhan dan di bawa pengaruh seperangkat 

kepercayaan, ideal dan tujuan tersatukan dan terlebur dalam suatu rangkaian 

kesatuan kehidupan bersama, Muthahhari (Eko Handoyo, dkk, 2015:1-2). Di 

dalam kehidupan masyarakat sebuah sistem sosial dimana bagian-bagian yang 

ada di dalamnya saling berhubungan antara satu dengan yang lainganya dan 

di menjadikan bagian-bagian tersebut menjadi suatu kesatuan yang terpadu. 

Manusia bertemu dengan manusian lainganya dalam sebuah masyarakat 

dengan perang yng berdeda-beda, sebagai contoh ketika seseorang melakukan 

perjalanan wisata, pasti kita bertemu dengan sebuah sistem wisata antara lain 

biro wisata, pengelola wisata, pendamping perjalanan wisata, rumah makan, 

penghinapan, dan lain-lain ( Bambang Tejokusumo, 2014:38-43). 

Wisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan manusia baik 

perorangan maupun kelompok unutuk mengujungi distinasa tertentu dengan 
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tujuan rekriasi, mempelajari keunikan daerah wisata, pengembagan diri dan 

sebagainya dalam kurun waktu  yang singkat atau sementara waktu. (UURI 

No. 10 th 2009). Wisata adalah suatu tempat yang memiliki daya  tarik yang 

dapat berupa keunikan, keindahan, sejarah, atau nilai lainganya sehingga 

didatangi parawisatawan. 

Wisata merupakan kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan 

tersebut dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati 

objek dan daya tarik wisata. Menurut Sucipto, 2017:5 wisata adalah kegiatan 

perjalanan yang dilakukan oleh sebagian kelompok orang dengan 

mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, 

atau mempelajari keunikan gaya tarik wisata yang dikunjungi jalan jangka 

waktu sementara. Selain itu, wisata juga dapat diartikan kegiatan perjalanan 

atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukn secara suka rela serta 

bersikap sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata. 

Erebambang  adalah suatu tempat yang dipercayai dan disakralkan 

oleh masyarakat Pencong. Tempat tersebut dianggap oleh masyarakat bisa 

mengabulkan apa yang diinginkannya seperti, menyembuhkan penyakit, 

mudah mendapatkan jodoh, dan lain sebagainya. Jadi, kepercayaan terhadap 

Erebambang adalah suatu kepercayaan yang dimiliki  masyarakat Desa 

Pencong yang dianggap memiliki kekuatan supranatural. Pohon jodoh yang 

dianggap dapat mendatang jodoh bagi siapa pun yang mengingat di ranting 

pohon yang panjang. 
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Berdasarkan hasil observasi peneliti sebelumnya yang dilakukan di 

Wisata Erembang Desa Pencong Kecamatan Biring Bulu Kabupaten Gowa 

bahwa di Wisata tersebut terdapat pohon jodoh yang memiliki cabang ranting 

yang panjang. Menurut warga setempat pohon tersebut dinamakan pohon 

jodoh, karena pohon tersebut dapat  mengabulkan permintaan, salah satunya 

adalah dapat mempersatukan kekasih. Cara tersebut dilakukan dengan 

mendatangi tempat tersebut bersama dengan sang kekasih untuk mengikat 

sebuah cabang ranting yang terdapat pada pohon jodoh tersebut. Dengan niat 

dapat disatukan dalam jenjang pernikahan atau ikatan yang halal. Hal itu, jika 

sudah bersatu dalam jenjang pernikahan maka orang yang mengingat 

dicabang ranting pohon jodoh tersebut dapat melepas kembali ikatan tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, maka akan dilakukan suatu penelitian 

dengan pendekatan deskriftif kualitatif dengan judul “Kepercayaan 

Mayarakat Terhadap pohon jodoh di wisata Erebambang Desa Pencong 

Kecamatan Biring Bulu Kabupaten Gowa. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan 

diteliti adalah : 

1. Bagaimana kepercayaan masyarakat desa pencong terhadap pohon jodoh 

di wisata erebambang”? 

2. Menggapa masyarakat masih mempercayai pohon jodoh yang ada di 

wisata erebambang”? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1.  Untuk mendeskripsikan kepercayaan masyarakat terhadap pohon jodoh di 

wisata Erebambang Desa Pencong kecamatan Biring bulu kabupaten 

Gowa. 

2. Untuk mendeskripsikan menggapa masyarakat masih mempercayai pohon 

jodoh yang ada di wisata erebambang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

terhadap kebudayaan yang ada di Indonesia dan diharapkan dapat menjadi 

kajian teoretis yang lebih mendalam sehingga dapat mendalam sehingga 

dapat dijadikan acuan ilmiah khusunya yang berkaitan dengan 

kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan gaib serta dapat pula 

memberikan kontribusi bagi perkembangan  sosial antropologi agama. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapan dapat memberikan pemahaman 

terhadap kepercayaan masyarakat Desa Pencong yang telah keliru 

terhadap Erebambang sehingga terhindar dari unsur-unsur yang dapat 

merusak keyakinan terhadap ke-Esaan dan ke Mahakuasaan Allah serta 

dapat pula mengungkap budaya yang ada di Indonesia. 
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E. Definisi Operasional 

Dalam definisi operasional ini, penulisan ini akan memberikan pengertian 

atau istilah yang digunakan dalam penulisan yang berkaitan dengan judul dan 

digunakan oleh penulis sebagai berikut : 

1. Kepercayaan adalah suatu hubungan antara dua belah pihak yang 

mengandung suatu keuntungan atau keberuntungan atau kepercayaan 

seseorang terhadap kekuatan gaib yang dapat menyembuhkan atau 

mengabulkan terhadap sesuatu. 

2. Masyarakat adalah  suatu kelompok manusia yang telah hidup dan 

bekerjasama untuk mendapatkan jalinan sosial atau mempererat hubungan 

silaturahmi dengan masyarakat lainnya dengan cara saling menjaga 

interkasi. 

3. Wisata adalah segala sesuatu yang ada hubungnnya dengan wisata atau 

termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata untuk memenuhi rasa 

ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau libur dengan tujun 

refresian. 

4. Erebambang adalah tempat wisata yang ada di Desa pencong yang di 

dalamnya terdapat pohon besar dan air panas yang merupakan  

kepercayaan masyarakat setempat sebagai sesuatu yang dapat 

mengabulkan suatu permintaan dan dapat menyebuhkan segala penyakit. 

5. Pohon jodoh atau dijuluki dengan pohon cintah adalah pohon yang 

dipercaya dapat mendatangkan jodoh atau dapat mempersatuhkan sang 

kekasih. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Konsep 

1. Hakikat Kepercayan 

a. Pengertian Kepercayaan 

Menurut Torsvik (dalam Widya Sherliawati, 2014:6) 

menyatakan bahwa kepercayaan merupakan kecenderungan perilaku 

tertentu yang dapat mengurangi resiko. 

Menurut Lawan Torsvik (dalam Widya Sherliawati, 2014:6) 

menyatakan bahwa kepercayaan adalah hubungan antara dua belah 

pihak atau lebih yang mengandung harapan yang menguntungkan 

salah satu pihak atau kedua bela pihak melalui interaksi sosial. 

Menurut Lawang (dalam Sri Astiti 2018:12) kepercayaan 

adalah hubungan antara dua belah pihak atau lebih yang mengandung 

harapan yang menguntungkan salah satu pihak atau kedua belah pihak 

melalui interaksi sosial. 

Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat saya simpulkan 

bawa kepercayaan adalah suatu hubungan antara dua belah pihak yang 

mengandung suatu keuntungan atau keberuntungan atau kepercayaan 

seseorang terhadap kekuatan gaib yang dapat menyembuhkan atau 

mengabulkan terhadap sesuatu. 
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b. Ciri-ciri Kepercayaan Animisme 

Menurut Deka Yuristianti (2014) mengemukakan ciri-

kerpercayan terhadap animisme yaitu sebagai berikut : 

1) Pemberian sesaji untuk para roh. 

2) Penyembelihan hewan kurban untuk para roh. 

3) Beryakinan disekitar tempat tinggal manusia banyak roh. 

4) Keprecayaan terhadap benda seperti pada pohon, batu,dan gua. 

dan benda lainnya. 

c. Asal-usul kepercayaan 

Kepercayaan pada awalnya Tuhan adalah dasar yang utama 

sekali dalam faham keagamaan. Tiap-tiap agama kecuali Budhisme 

yang asli dan beberapa agama lain berdasar atas kepercayaan pada 

sesuatu kekuatan gaib, dan cara hidup tiap-tiap manuisa yang percaya 

pada agama di dunia ini amat rapat hubungannya dengan kepercayaan 

tersebut. Kekuatan gaib itu, kecuali dalam agama-agama primitif 

disebut Tuhan. 

Agama-agama primitif belim memberi nama Tuhan kepada 

kekuatan gaibitu. Dengan kata lain kekuatan gaib itu belumlah berasal 

dari luar alam ini, tetapi masih berpangkal dalam alam.  

1) Animisme 

Pengertian animism cukup banyak. Kata animism berasal 

dari bahasa latin “anima”  yang berarti “roh”. Animisme adalah 

kepercayaan kepada mahkluk halus dan roh, merupakan asas 
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kepercayaan agama yang mula-mula muncul dikalangan manusia 

primitif. Kepercayaan animisme mempercayai bahwa setiap benda 

di bumi ini seperti kawasan tertentu, gua, pohon, atau batu besar 

mempunyai jiwa yang mesti dihormati agar semangat tersebut 

tidak mengganggu manusia, malah membantu mereka dan 

semangat dan roh jahat dan juga dalam kehidupan seharian 

mereka. Dalam biologi atau psikologi, animisme adalah 

pandangan bahwa pikiran atau jiwa adalah suatu elemen imaterial 

yang bekerja sama dalam tubuh melalui otak dan sistem saraf. 

Jadi, animisme  adalah suatu bentuk kepercayaan yang meyakini 

adanya jiwa. 

2) Dinamisme 

Dinamisme berasal dari kata yunani dynamis  yang dalam 

bahasa indonesia disebut kekuatan yaitu kepercayaan bahwa 

disekeliling alam manusia terdapat berbagai tenaga yang memiliki 

kekuatan gaib yang sakti.dalam paham ini ada benda-benda 

tertentu mempunyai kekuatan gaib dan berpengaruh pada 

kehidupan manusia sehari-hari. Kekuatan gaib itu ada yang 

bersifat baik dan ada pula yang bersifat jahat. Kekuatan gaib juga 

berasal dari roh manusia atau binatang yang sudah mati. Bagi 

manusia primitif yang tingkat kebudayaannya masih rendah sekali, 

tiap-tiap benda yang berada di sekelilingnya bisa mempunyai 

kekuatan batin yang misterius. Masyarakat-masyarakat yang 
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masih primitif memberi berbagai nama pada kekuatan batin yang 

misterius ini. 

3) Totemisme 

Totemisme merupakan bentuk religi yang terdapat dalam 

suatu masyarakat yang berbentuk unilineal. Suatu kelompok 

masyarakat atau suku  tertentu umpamanya, percaya bahwa 

masing-masing kelompoknya berasal dari dewa nenek 

moyangnya. Begitu pula kelompok masyarakat tertentu lainnya. 

Kepada dewa nenek moyang mereka itu, diadakan pemujaan. 

Guna mempererat hubungan anggota dalam suatu kelompok 

masyarakat itu, suatu kelompok mempergunakan lambang (totem) 

berupa jenis binatang, tumbuh-tumbuhan, gejala alam. Dengan 

demikian, dalam suatu daerah, kemungkinan terdapat beberapa 

suku, akan terdapat banyak lambang-lambang atau totem. 

4) Monoteisme 

Monoteisme merupakan suatu bentuk religi yang percaya 

kepada satu dewa atau Tuhan. Monoteisme mungkin pula 

merupakan perkembangan dari politeisme, atau dengan kata lain 

dalam politeisme mungkin pula terdapat kepercayaan kepada 

adanya Tuhan yang satu.  
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2. Hakikat Masyarakat 

a. Pengertian Masyrakat 

Menurut Mac Iver dan Age (dalam Widya Sherliawati, 2014:7) 

menyatakan masyarakat adalah dari suatu system dari kebiasaan dan 

tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok 

dan penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-

kebebasa manusia mayarakat merupakan jalinan hubungan sosial, dan 

masyarakat selalu berubah. 

Menurut Ralph Linto (dalam Widya Sherliawati, 2014:7) 

berpendapat bahwa masyarakat adalah suatu dan setiap kelompok 

manusia yang telah hidup dan bekerjasama cukup lama sehingga dapat 

mengatur diri mereka dan menggap diri mereka sebagai suatu sosial 

dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. 

Menurut Selo (Widya Serliawati, 2014:7) mendefenisikan 

bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang 

menghasilkan budaya. 

Dari beberpa pendapat para ahli di atas, dapat saya simpulkan 

bahwa masyarakat adalah  suatu kelompok manusia yang telah hidup 

dan bekerjasama untuk mendapatkan jalinan sosial atau mempererat 

hubungan silaturahmi dengan masyarakat lainnya dengan cara saling 

menjaga interkasi. 
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b. Ciri-ciri Masyarakat 

Menurut Soerjono Soekanto (dalam Setiadi, 2013:36) dapat 

dikatakan sebagai suatu masyarakat apabila memiliki karakteristik 

dengan karakteristik sebagai berikut : 

1) Manusia yang hidup bersama yang sekurang-kurangnya terdiri 

dari dua orang. 

2) Bercampur dan bergaul dalam jangka waktu yang cukup lama. 

3) Menyadari kehidupan mereka merupakan satu kesatuan 

4) Merupakan sistem bersama yang menimbulkan kebudayaan 

sebagai akibat dari dri perasaan saling terkait antara satu dengan 

yang lainya. 

c. Macam-macam Masyarakat 

Secara umum masyarakat dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu 

msyarakat primitive dan masyarakat modern. Berikut penjelasannya : 

1) Masyarakat primitif/sederhana 

Jenis masyarakat ini adalah jenis masyarakat yang di 

dalamnya belum terjadi perkembangan yang berarti dalam hal 

ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan mereka. 

Umumnya masyarakat ini masih terisolasi dan sangat jarang 

berinteraksi dengan masyarakat lainnya di luar komunitas mereka. 

Adapun ciri-ciri masyarakat primitif/sederhana adalah 

sebagai berikut : 

a) Masyarakatnya masih miskin ilmu dan harta. 
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b) Masih berpatokan kepada budaya nenek moyang. 

c) Menolak budaya asing di dalam komunitasnya. 

d) Pemimpinnya dipilih berdasarkan garis keturunan. 

2) Masyarakat modern 

Jenis masyarakat ini adalah jenis masyarakat yang sudah 

mengenal ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru, serta 

menggunakannya sehari-sehari. Umumnya masyarakat sangat 

terbuka dengan hal-hal baru dan sering berinteraksi dengan 

masyarakat luar. 

Adapun ciri-ciri masyarakat modern adalah sebagai 

berikut: 

a) Masyarakatnya sangat terbuka dengan hal-hal baru. 

b) Setiap individu di dalam masyarakat modern sangat 

menghargai waktu. 

c) Pemimpin dipilih berdasarkan kemampuannya. 

d) Lebih mengandalkan logika dan tindakan rasional. 

e) Masyarakatnya terdiri dari berbagai suku dan logika. 

3. Pengertian Pohon Jodoh 

Pohon jodoh atau dijuluki dengan pohon cintah adalah pohon yang 

dipercaya dapat mendatangkan jodoh atau dapat mempersatuhkan sang 

kekasih. 
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4. Hakikat Wisata 

a. Pengertian Wisata 

Menurut undang-undang nomor 10 tahun 2009, wisata itu 

sendiri adalah segala sesuatu yang ada hubungnnya dengan wisata 

atau termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-

usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. 

Menurut Sucipto, 2017:5 wisata adalah kegiatan perjalanan 

yang dilakukan oleh sebagian kelompok orang dengan mengunjungi 

tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau 

mempelajari keunikan gaya tarik wisata yang dikunjungi jalan jangka 

waktu sementara. 

Wisata adalah aktivitas perjalanan yang dilakukan oleh 

sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan 

alaan bukan untuk menetap atau mencari nafkah melainkan hanya 

untuk memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau 

libur serta tujuan-tujuan lainnya. Menurut Kusudianto (dalam Khoirul 

fajri 2016:171) wisatan adalah suatu kawasan destinasi memiliki 

beberapa daya tarik wisata. 

Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat saya simpulkan 

bahwa wisata adalah segala sesuatu yang ada hubungnnya dengan wisata 

atau termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata untuk memenuhi 

rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau libur dengan tujun 

refresian. 
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b. Karateristik Wisata 

Menurut fandeli (2001) wisata memiliki karakteristi yaitu 

sebagai berikut : 

1) Bersifat sementara bahwa dalam jangka waktu pendek pelaku akan 

kembali ke tempat asalnya. 

2) Melibatkan komponen-komponen wisata, misalnya sarana 

transportasi, akomodasi, restoran, objek wisata, tokoh cinderamata 

dan lain-lain. 

3) Umumnya dilakukan dengan mengunjungi objek wisata dan 

antraksi wisata. 

4) Memiliki tujun tertentu yang intinya untuk mendaptkan 

kesenangan. 

5) Tidak untuk mencari nafkah ditempat tujuan, bahkan 

keberadaannya dapat memberikan kontribusi pendapatan bagi 

masyarakat atau daerah yang dikunjungi.(Suyitno, 2001). 

5. Pengertian Erebambang 

Erebambang adalah tempat wisata yang ada di Desa pencong yang 

di dalamnya terdapat pohon besar dan air panas yang merupakan  

kepercayaan masyarakat setempat sebagai sesuatu yang dapat 

mengabulkan suatu permintaan dan dapat menyebuhkan segala penyakit. 

B. Kajian Teori 

Mengenai masalah pokok yang peneliti angkat mempunyai relevansi 

dengan  teori hukum 3 tahap auguste comte. Comte merupakan pengikut 
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aliran positivisme yang menyakini bahwa masyarakat merupakn bagian dari 

alam. setiap masyarakat memiliki pola (hukum) yang sama dalam proses 

perubahannya. Sementara perenan sosiologi bertugas untuk mempelajari serta 

menemukan hokum social yang sama tersebut. Penemuan hokum ini akan 

mempermudah dalam memprediksi kondisi kemajuan suatu masyarakat 

(Martono, 2016:39-40 dalam Jurnal Muhammad Chabibi, 201917-20. Vol.3, 

No.1). 

Di dalam kajian ilmu sosial, Comte membaginya menjadi dua 

pembahsan, yaitu statisk sosial (social statics) dan dinamika sosial (social 

dynamic). Yang dimaksud dengan statistika  sosial adalah teori tentang 

keteraturan yang tidak direncanakan dari masyarakat manusia (teory of 

inspotaneus order of human sociality) (Martineau, 2000), atau struktur sosial 

yang sudah ada (Ritzer, 2014: 24). Struktur ini realitive tidak berubah dalam 

waktu lama. Dan adanya struktur tersebut didasari pada asumsi bahwa 

masyarakat merupakan sebuah organisme yang disatukan oleh consensus 

(kesepakatan) sehingga didalamnya terjalin sebuah hubungan yang harmonis 

(Martono, 2016: 60). Meskipun demikian, ada sebenarnya statistika sosial 

merupakan bagian yang paling elementar didalam sosiologi, hanya saja dia 

bukanlah bagian yang paling penting didalam studi tentang sosiologi, karena 

pada. 

Adapun dinamika sosial adalah teori tentang kemajuan anami dari 

masyarakat manusia (teory of natural progress of human society), atau teori 

untuk perkembangan dan kemajuan masyarakat, atau studi mengenai tata 
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urutan perkembangan manusia (Martineau, 2000; Martono, 2016 dalam 

Artikel Jurnal Muhammad Chabibi, 201917-20. Vol.3, No.1). 

Dan menurut Augeste Comte, dinamika sosial inilah merupakan 

bagian paling penting dari kajian sosiologi, karena ia dengan ilmu 

pengetahuan yang bersifat positif akan dapat mengalahkan sifat espekulatif 

yang dibawah oleh filsafat dalam menjaga keteraturan tatanam sosial yang 

ada (Turner, 2012:9 dalam Artikel Muhammad Chabibi, 201917-20. Vol.3, 

No.1). 

Pembagian sosiologi kedalam dua bagian tersebut bukan berarti akan 

memisahkan satu sama lain. Ibarat rumah, maka statistika sosial yang 

merukan bangunan rumahnya yang relative tidak berubah atau statis 

bentuknya dalam waktu lama. Sementara dinamika sosial merupakan isi 

rumah dan aktivitas manusia yang didalamnya. Oleh karena itu, Comte 

terdapat bahwa tindakan akan diperoleh suatu pemahan yang layak dari suatu 

masalah sosial tanpa menggunakan pendekatan dinamika sosial atau teori 

perkembangan manusia (Anwar, 2013 dalam Jurnal Muhammad Chabibi, 

201917-20. Vol.3, No.1). 

Perubahan sosial yang selalu berubah dari hal yang sederhana kea rah 

yang lebih konfleks, selalu berubah dari kehidupan yang biasa menuju 

kemajuan. Perkembangan perubahan sosial suatu masyarakat akan mengikuti 

pola linear yang terdapat pada hokum tiga tahap. Hukum ini merupakan 

generalisasi dari tiap tahapan intelegensia manusia yang berkembang semakin 

maju melalui tiga tahapan (law of three stages/states) : tahap teologis (the 
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theological stage), tahap metafisik (the metaphysical stage) dan tahap positif 

atau ilmu pengetahuan  (the positive stage) (Bourdeau, Michel; Pickering, 

Mary & Schmaus, 2018; Gane, 2006; Ladyman, 2002; Martineau, 2000 dalam 

Jurnal Muhammad Chabibi, 201917-20. Vol.3, No.1). Adapun penjelasan 

pola linear teori tiga tahap adalah sebagai berikut : 

Pertama, Tahap Teologis dan Militer (Teologis). Tahap ini merupakan 

periode paling lama dalam sejarah manusia dan disebut sebagai masa 

kekanakan intelegensia manusia. Pada tahap ini manusia mempercayai 

adanya kekuatan-kekuatan supranatural yang muncul dari kekuatan zat 

adikodrati atau jimat atau kekuatan yang berasal dari luar diri manusia atau 

muncul dari kekuatan tokoh-tokoh agamis yang diteladani oleh manusia. 

Dalam kehidupan sosial, masyarakat disini hidup berdasarkan pada 

penaklukan, yaitu hubungan sosial karenanya pada tahapan ini pula menjadi 

tiga sub-sub tahapan, yaitu : fetistime, polithaisme, dan monotheisme. 

Fetistime ialah suatu bentuk pikiran yang dominan dalam masyarakat 

primitive, meliputi kepercayaan bahwa semua benda memiliki kelengkapan 

kekuatan hidupnya sendiri (roh-roh). Dan manusia pada tahap ini mulai 

mempercayai kekuatan jimat atau benda. Fase ini pula dapat dikatakan 

sebagai awal system reuligis dan militer.  

Polithaisme ialah anggapan yang muncul karena adanya kekutan-

kekuatan yang mengatur kehidupan atau gejala alam (dewa-dewa atau 

makhluk gaib). Pada tahap ini sudah muncul kehidupan kota kemilikan tanah 

menjadi instutusi sosial, adanya system kasta dan peran di anggap sebagai 



19 
 

 
 

satu-satunya menciptkan atau meraih kehidupan politik yang kekal. Fase ini 

dapat pula dikatakan sebgai fase pengimbangi system religi dan militer.  

Monotoalisme ialah kepercayaan kepada dewa yang mulai digantikan 

dengan zat tunggal atau hanya Tuhan yang berdaulat dan berkuasa untuk 

mengendalikan alam ini. Fase ini dapat dikatakan sebagai fase modifikasi 

system teoligi dan militer. Modifikasi system militer (militerisme) yang 

dimaksud ada suatu hubungan masyarakat bersifa militer yang dinamakan 

masyarakat senantiasa bertujuan untuk mewujudkan dan menaklukkan 

masyarakat lain. 

Kedua, Tahap Metafisik (revolutional crisis).  Tahapan ini merupakan 

fase transisi antara tahap teologis menuju tahap positifti sehingga dengan 

masa remaja intelegensia manusia. Tahap ini ditandai dengan adanya suatu 

kepercayaan manusia akan hukum-hukum alam secara abstrak yang 

didilustrasikan dengan bentuk pemikiran yang bersifat filosofis, abstrak, dan 

universal. Jadi, kepercayaannya bukan lagi kekuatan yang dewa-dewa yang 

spesifik akan tetapi pemikiran manusia terbelenggu oleh konsep filosofis dan 

meteofisis yang ditanamkan oleh filosof maupun orang agamawan secara 

abstrak dan universal (agen-agen gaib digantikan dengan kekuatan abstrak), 

seperti’ akal sehat, nya abad pencerahan. 

Dalam kehidupan sosial, masyarakat tidak lagi bersifat militer akan 

tetapi juga belum bersifat industrial. Pada konteks masa ini tujuan utama 

masyarakat bukan berupa penaklukan saja tetapi diperkuat dengan adanya 

peningkatan produksi, sehingga system perbudakan individual memang 
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bergeser terhapus akan tetapi perbudakan yang dimiliki oleh produsen masih 

memperoleh sebagai haknya dalam hubungannya dengan militer. Oleh 

karenanya ada dua tujuan aktivitasnya yaitu menaklukan dan produksi. 

Produsen dilindungi sebagai sumber kemiliteran dan peran dianggap secara 

sistematis penting untuk mengembangkan tingkat produksinya. Artinya tahap 

ini merupakan jempatan atau tahap transisi pada masyarakat militer 

(primitive) menuju industry. 

Ketiga, Tahap Positif dan ilmu pengetahuan (scientifice stage) tahap 

ini merupakan tahap terakhir dalam pemikiran evolusionisme sosial Auguste 

Comte dan dianggap sebagai masa dewasa intelengensia manusia.pada tahap 

ini pikiran manusia tidak lagimencari ide-ide absolot yang asli, yang 

menakdirkan alam semesta dan menjadi menyebab fenomena.akan tetapi 

pikiran manusia mulai mencari hukum-hukum yang menentukan 

fenomena,atau menemukan rangkaian hubungan,yang tidak berubah dan 

memiliki kesamaan (tahap berfikir secara ilmiah).tahap ini manusia mulai 

mempercayaai data impiris sebagai sumber pengetahuan terakhir namun 

bersifat sementara dan tidak mutlak. Namun,melalui analisis sosial tersebut 

memunkinkan manusia merumuskan hukum-hukum yang seragam,sehingga 

manusia mulai maju dan berkembang didepan ilmu pengetahuan. 

Dalam kehidupan sosial,manusia dicetak untuk mampu menerapkan 

dan memanfaatkan akal mudinya untuk mengusai linkungan alam kemajuan 

masa depan yang lebih baik. Masyakat pada tahapan ini adalah masyakat 

industri, dimana relasi-relasi mereka merupakan bentukan-bentukan dasar 
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industrial. Dan tahapan ini menunjukan bahwa industry mendominasi 

hubungan sosial masyakat secara kolektif yang diorganisasikan dan produksi 

adalah menjadi utama masyakat. 

C. Kerangkah Pikir 

Di Biring Bulu Kabupaten Gowa Desa Pencong terdapat sistem 

kepercayaan yang terdapat di Wisata Erebambang yang dinamakan pohon 

jodoh. Pohon atau dijuluki dengan pohon cintah adalah pohon yang dipercaya 

dapat mendatangkan jodoh atau dapat mempersatuhkan sang kekasih. 

Kepercayaan masyarakat terhadap pohon jodoh di Wisata 

Erembambang sudah sangat lama dan sampai sekarang masih dipercayai 

karena banyak sepasang kekasih yang datang ketempat tersebut dengan 

bernazar sambil mengikat cabang panjang yang terdapat pada pohon jodoh 

tersebut. 

Masyarakat masih percaya sistem kepercayaan terhadap benda-benda 

yang terdalam seperti halnya dengan pohon jodoh yang terdapat pada Wisata 

Erebambang. Pohon jodoh atau dijuluki pohon cinta dapat mempersatukan 

sang kekasih dengan jenjang pernikahan atau dalam ikatan halal. 

Dalam penelitian ini menggunakan observasi dan dokumentasi dalam 

teknik pengumpulan data. Dari hasil observasi dan dokumentasi inilah yang 

analisis sehingga peneliti memperoleh hasil. Adapun bagan kerangka pikir 

bisa kita lihat sebagai berikut : 
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Bagan Kerangka Pikir 2.1 Kerangka Pikir 

 

D. Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian relevan yang diuraikan dalam penelitian ini pada dasarnya 

dijadikan acuan untuk mendukung dan memperjelas penelitian ini yang 

dianggap dengan penelitian ini diuraikan sebagai berikut: 

Pertama, penelitian Sri Astiti (2018) dengan judul “Fungsi 

Kepercayaan Masyarakat Bungung Salapang Di Desa Bontorappo Kecamatan 

Tarowang Kabupaten Jeneponto”. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

kepercayaan mitos-mitos yang dipercayai oleh masyarakat ialah mitos-mitos 

yang diyakini masyarakat bungung salapang memiliki kekuatan yang luar 

biasa dan benda alam yang disembah itu sudah tidak dilaragukan lagi 

kebutuhannya dalam kehidupan manusia. Adapun persamaan dari penelitian 

Biring Bulu 

Sistem Kepercayaan 

Masyarakat masih mempercayai pohon 

jodoh yang ada di wisata erebambang 

Kepercayaan masyarakat terhadap 

pohon jodoh di Wisata Erembambang 

Yaitu mengikat di pohon jodoh 

dengan niat dalam hati apa yang 

akan dinazarkan dengan menyebut 

nama Allah swt. 

Warga setempat sudah menjadikan tempat 

atau pohon jodoh  tersebut sebagai 

kebudayaan turun-temurun, ketika sedang 

mengadakan pesta pernikahan.  

Hasil 
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Sri dengan peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang kepercayaan kekuatan 

gaib. Sedangkan perbedaanya yaitu peneliti sendiri meneliti tentang 

kepercayaan saja, sedangkan penelitian Sri meneliti tentang fungsi 

kepercayaan. 

Kedua, penelitian Ayatullah Humaeri (2014) dengan judul 

“Kepercayaan Kepada Kekuatan Gaib dalam Masyarakat Muslim Banten”. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi mantra di Benten merupakan 

sebagai sebuah daerah yang dikenal dengan praktik magicnya tertentu yang 

memiliki keanekaragaman mantra magik. Adapun persamaan dari penelitian 

Ayatullah dengan peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang kepercayaan 

kekuatan gaib. Sedangkan perbedaanya yaitu terletak pada jenis metode 

penelitian yang dipakai yaitu peneliti sendiri menggunakan metode deskriptif 

kualitatif, sedangkan penelitian Ayatullah menggunakan pendekatan 

fungsional struktural. 

Ketiga, Widya Sherliawati (2014) dengan judul “Kepercayaan 

Masyarakat Terhadap Dukun”.  Penelitian ini menunjukkan bahwa 

kepentingan masyarakat yang memiliki kepercayaan terhadap dukun. 

Kepentingan masyarakat hurmonis, kepentingan ekonomi,dan kepentingan 

politik.  Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini yaitu persamaan 

sama-sama meneliti tentang kepercayan terhadap kekuatan gaib. Sedangkan 

perbedaannya terletak pada teknik pengumpulan data yaitu pada penelitian 

Widya teknik pengumpulan datanya menggunakan wawacara, sedangkang 

peneliti dalam teknik pengumpulan data yaitu observasi dan dokumentas.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Peneltian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Alasan memilih jenis penelitian tersebut karena untuk 

menggambarkan suatu fenomena sosial dengan fariabel pengamatan secaran 

langsung terkait dengan pelaksanaan penelitian dengan judul “Kepercayaan 

Masyarakat terhadap pohon Jodoh di Wisata Erebambang Desa Pencong, 

Kecamatan Biring Bulu Kabupaten Gowa.” 

Penelitian kualitatif sendiri sering disebut metode penelitian 

naturalistik karena penelitiannnya pada kondisi yang alamiah. Metode 

penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti 

pada kondisi objek yang alamiah (Sugiyono, 2010:1). Penelitian kualitatif 

lebih menekankan pada keaslian tidak bertolak dari teori melainkan fakta 

yang sebagaimana adanya di lapangan atau dengan kata lain menekankan 

pada kenyataan yang benar-benar terjadi pada suatu tempat atau masyarakat 

tertentu. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan fenomonologi. 

Alasan memilih pendekatan tersebut karena untuk mendalami dan 

menggambarkan berbagai fenomena yang terkait dengan pelaksanaan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang sampai saat ini menjadi 

persoalan dan perbincangan di kalangan masyarakat. 
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Fenomonologi pada awalnya merupakan kajian filsafat dan sosiologi. 

Suprayogo dan Tobroni (dalam O. Hasbiansyah, 2008:163-166) 

fenomonologi berasal dari bahasa Yunani, phanesthi, berarti menunjukkan 

dirinya sendiri, menampilkan. Fenomonologi juga berasal dari bahasa 

Yunani, pahainomenon, yang secara harfiah berarti “gejalah” atau yang telah 

menampakkan diri “sehingga nyata bagi pengamat.” Metode fenomonologi 

yang dirintis Edmund Husrerl bersemboyang “zuruck zu densachen zelbste” 

(kembali pada hal-hal itu sendiri). Suprayogo dan Tobroni (dalam O. 

Hasbiansyah, 2008:163-166). 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian dilaksanakan didesa pencong kecamatan biring bulu 

kabupten gowa. Adapun alasan memilih lokasi tersebut didasarkan pada objek 

yang akan diteliti yakni kepercayaan masyrakat perhadap pohon jodoh 

diwisata erebambang desa pencong kecamatan biring bulu kabupaten gowa. 

Lokasi penelitian tersebut dapat mempermudah peneliti untuk mendapatkan 

data-data atau keterangan yang terkait dengan judul yang peneliti angkat. 

C. Informan Penelitian 

Adapun informasi dalam penelitian ini ditentukan secara snowbll 

sampling (bertujuan). Dalam penentuan sampel dipilih satu atau dua sampel 

yang akan diwawancarai tentang pohon jodoh yang ada diwisata erebambang. 

Peneliti akan mengumpulkan data melalui informasi wawancara, artinya 

setelah penulis tiba dilokasi, penulis akan mencari tahu siapa saja 

yang mempercayai pohon jodoh tersebut. 
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D. Fokus Penelitian 

Fokus dalam penelitian ini adalah kepercayaan masyarakat terhadap 

pohon jodoh diwisata erebambang desa pecong kecamatan biring bulu 

kabupaten gowa. Menurut Sugiono (2013:286) menyatakan bahwa fokus 

merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang dalam situasi sosial. 

Dengan demikian, penentuan fokus penelitian lebih didasarkan pada tingkat 

kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). 

E. Intrumen Penelitian 

1. Observasi 

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis 

fenomena-fenomena yang sudah diteliti. Dalam konteks penelitian ini, 

peneliti mengamati secara langsung bagaimana asal mulanya kepercayaan 

masyarakat desa pencong terhadap wisata erebambang. 

Metode observasi ini penyusun gunakan sebagai metode sekunder 

atau pelengkap saja, yaitu untuk melengkapi sekaligus untuk memperkuat 

serta menguji kebenaran data yang telah diperoleh dari hasil interview 

atau wawancara. Alasan penyusun menggunakan metode  observasi 

partisipan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang 

menyeluruh dari seluk-beluk kehidupan obyek yang akan diteliti, 

sehingga dengan demikian apa yang telah penyusun temukan dari hasil 

penelitian ini dapat lebih mendekati pada kondisi  objek penelitian. 
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2. Wawancara (interview)  

Wawancara (interview), yaitu Yang dimaksud dengan interview 

(wawancara) adalah metode pengumpulan data dengan cara bertanya 

langsung pada responden untuk mendapatkan informasi. 

Konteks  penelitian ini, jenis interview yang penyusun gunakan 

adalah interview bebas terpimpin. Di mana penyusun mengunjungi 

langsung ke rumah atau tempat tinggal orang yang akan diwawancarai 

untuk menanyakan secara langsung hal-hal yang sekiranya perlu 

ditanyakan. Metode ini dipergunakan dalam rangka untuk mendapatkan 

keterangan atau data tentang kehidupan masyarakat dan pendirian mereka 

mengenai sesuatu yang berhubungan dengan kepercayaan terhadap 

Erebambang. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu  metode mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel-variabel berupa catatan, transkrip, buku, dokumen rapat atau 

catatan harian. Metode ini dipergunakan dalam rangka melakukan 

pencatatan dokumen, maupun monografi data yang memiliki nilai historis 

yang terkait dengan permasalahan dalam membahas kepercayaan terhadap 

Erebambang yang ada di Pencong.  

F. Jenis dan Sumber Data 

Adapun sumber data adalah subjek, yaitu dari mana data tersebut 

dapat diperoleh atau diambil. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

sumber data primer. Sumber data primer adalah data yang langsung 



28 
 

 
 

dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Sumber data primer 

merupakan data yang diperoleh langsung dengan teknik observasi dan 

wawancara untuk mengetahui keseluruhan jumlah yang sudah mengingat di 

pohon jodoh. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan  

data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2017:187). Jadi yang dimaksud 

sumber data adalah subjek penelitian yang dapat berupa benda, manusia, 

tempat, dan sebagainya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam 

penelitian ini adalah orang-orang yang mempercayai pohon jodoh tersebut. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi merupakan langkah yang ditempuhpeneliti untuk 

mendapatkan gambaran konkrit mengenai kepercayaan masyarakat desa 

pencong terhadap wisata erebambang. Dengan melakukan pengamatan 

dan pencatatan secara langsung terhadap hal yang dianggap berhubungan. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah teknik yang dilakukan dengan Tanya jawab 

langsung kepada informan yang berdasarkan pada tujuan penelitian. 

Teknik wawancara yang dilakukan peneliti adalah dengan cara mencatat 

apa yang dibicarakan oleh masyarakat sesuai dengan pertanyaan yang 

diberikan oleh peneliti. 

3. Dokumentasi 

Dokumentsi adalah cara mengumpulkan dokumen pada sumber 

data yang diperoleh dengan cara melihat wisata erebambang. 
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H. Teknik Analisi Data 

Dalam menganalisis data yang tersedia, penulis menggunakan 

langkahlangkah sebagai berikut :  

1. Reduksi Data, yaitu data yang diperoleh di tempat penelitian langsung 

dirinci secara sistematis setiap selesai mengumpulkkan data, lalu laporan-

laporan tersebut direduksikan yaitu dengan memilah hal-hal pokok yang 

sesuai dengan fokus penelitian. 

2. Penyajian Data, yaitu penyajian kesimpulan informasi sistematis yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. 

I. Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan data adalah upaya yang dilakukan dengan cara 

menganalisa atau memeriksa data, pengornisasikan data, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting berdasarkan kebutuhan 

dalam penelitian dan memutuskan apa yang dapat dipublikasikan. Langkah 

analisis data yang akan dilalui beberapa tahap yaitu, mengelompokkannya, 

memiliki dan memilah data lalu kemudian menganalisanya. 

Keabsahan data yang dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian 

benar benar penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. 

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi credibilitii dan 

transferability. Adapun penjelasanya sebagai berikut : 
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1. Credibility 

Uji credibility (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhdap data hasil 

penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang 

dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan. Dalam 

credibility terdapat teknik yang dilakukan yaitu sebagai berikut : 

a. Trigulasi 

Menurut William Wiersma (dalam Sugiyono:372) mengatakan 

trigulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan  

data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu  

b. Menggunakan bahan referensi 

Menurut Sugiyono, (2007:275) yang dimaksud referensi 

adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh 

peniliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang 

ditemukan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, 

sehingga menjadi lebih dapat dipercaya. 

2. Transferability 

Transferability merupakan validitas eskternal dalam kualitatif. 

Validitas eskternal meenunjukkan derajat ketetapan atau dapat 

diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil 

(Sugiyono, 2007:276). 

J. Etika Penelitian 

Penelitin menjamin hak-hak informan dengan terlebih dahulu 

melakukan informet content (izin informan) melakukan wawancara. Informan 
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berhak menolak atau tidak bersediah menjadi subjek peneliti. Dalm meminta 

persetujuan dari informan menjelaskan terlebih dahulu topik, tujuan 

penelitian, teknik pelaksanaan penelitian, dan hak-hak informan.  

Peneliti pada saat menemui informan peniliti menginformasikan apa 

tujuan dan maksud peneliti. Selain itu peneliti juga meminta persetujuan 

informan serta meminta izin kepeda informan ketika melakukan wawancara, 

perekaman dan foto bersama informan. Peneliti akan merahasiakan identitas 

informan dengan cara menggunakan nama samaran atau dengan 

menggunakan inisial dari nama informan. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Sejarah Lokasi Penelitian 

Erembambang (air panas) adalah  adalah tempat wisata yang ada di 

Desa pencong yang di dalamnya terdapat pohon besar dan air panas yang 

merupakan  kepercayaan masyarakat setempat sebagai sesuatu yang dapat 

mengabulkan suatu permintaan dan dapat menyebuhkan segala penyakit. 

Dikelilingi dengan pohon beringin yang rindang, kolam permandian air panas 

bak permata air yang tersembunyi. Wisata alam air panas ini berada sekitar 

135 km dari kota Makassar dan sekitar 28 km  dari kota Jeneponto. 

Sumber air panas yang mengalir di sela-sela bebatuan itu pertama 

kali ditemukan pada tahun 1960-an oleh pengunjung yang berasal dari 

kabupaten Bantaeng. Pengunjung tersebut kemudian menamakan atau 

menyebutnya dalam bahasa Makassar yaitu Ere’ yang artinya air dan 

Bambang’ yang artinya panas sehingga di namakan “Erebambang” atau air 

panas. 

Munculnya erebambang (air panas) di permandian desa pencong, 

menurut penelitian dari ahli vulkanologi itu disebabkan karena adanya zat 

bulerang yang ada di dalam gunung berapi. Air yang mengalir dari dalam 

gunung setelah melewati zat bulerang, akan berubah menjadi panas. 

Menurut Dg salli warga desa pencong mengatakan bahwa “ dahulu 

waktu wisata erebambang (air panas) di jadikan wisata ada seseorang yang 

didatangi dengan cara kesurupan dia mengatakan bahwa tempat tersebut 



33 
 

 
 

harus di jadikan wisata. Orang dahulu mengatakan bahwa tempat tersebut 

adalah tempat keramat. Air panas yang muncul di wisata tersebut dikarenakan 

orang Belanda yang menggali tanah tersebut. Ia mengira bahwa di tempat itu 

ada minyak tanah. Setelah orang Belanda mengetahui bahwa apa yang ia gali 

bukanlah minyak tanah melainkan air panas, ia meningggalkan tempat 

tersebut, sehingga tempat itu dijadikan sebuah tempat wisata sampai 

sekarang. 

Selain itu, tempat wisata Erebambang memang dari dulu sudah di 

percayai bisa menyembuhkan berbagai penyakit dengan izin Allah Swt. 

Tempat tersebut ramai di datangi orang-orang karena penasaran dengan air 

panas yang muncul di dalam liang. Dahulu akses jalanan menuju kesana 

sangatlah rusak dan sampai sekarang masih rusak. Orang dulu jika menuju 

kewisata tersebut tidaklah menggunakan kendaraan melainkan dengan jalan 

kaki. Bukan hanya satu atau dua orang saja yang berjalan kaki melainkan 

beramai-ramai. Orang dulu tidak merasakan bagaimana capeknya jalan 

menuju kesana karena mereka menggunakan jalan pintas. Sejak itu pula ramai 

pengunjung ketempat tersebut sehingga orang yang tinggal di daerah atau di 

Desa tersebut berpikir bahwa tempat tersebut harus dijadikan wisata dengan 

nama Erebambang (Air panas). Bermula itulah sehingga tempat tersebut 

dinamakan Erebambang sampai sekarang. 

Sumber utama air pana tersebut  terdapat dua sumur kecil yang ada 

di sela-sela bebatuan. Tak hanya air panas didekatnya juga terdapat air normal 

yang dijadikan daya tarik bagi pengunjung karena dapat merasakan 
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perbandingan. Seiring dengan perkembangnya wisata permandian 

erebambang ini mulai ramai di kunjungi oleh orang-orang di sekitar 

kampung. Hingga pada tahun 2004, permandian air panas (Erebambang) 

pencong mulai mendapatkan dana hibah dari pemerintah. Dana hibah ini 

digunakan untuk pembuatan kolam , kamar ganti pakaian, gazebo, dan tiang 

petunjuk. Pembangunan tersebut selesai selama 1 tahun lamanya yang 

kemudian dibuka untuk umum.  

Permandian air panas ramai-ramainya dikunjungi pada tahun 2005 

hingga 2008, apalagi menjelang bulan suci Ramadhan. Hampir setiap hari 

permandian dipadati pengunjung, pengunjung yang datang berasal dari desa 

Makassar, Jeneponto, Takalar, dan Bantaeng. 

B. Letak Geografis 

Desa pencong secara geografis berada pada ketingian antara 200-

700 dpl (diatas permukaan laut). Dengan curah hujan rata-rata dalam pertahun 

antara 136 hari s\d 161 hari. Untuk masuk ke Desa Pencong mengunakan alat 

transprortasi seperti angkutan mobil dan motor wilayah Desa Pencong 

memiliki tanah yang subur. Desa Pencong terletak di wilayah kecamatan 

Biring bulu Kabupaten Gowa, yang terdiri dari 6 Desa 2 kelurahan. Wilayah 

Desa Pencong dibatasi oleh wilayah kabupaten dan kecamatan serta desa. 

Adapun perbatasannya yaitu sebagai berikut : 

Di sebalah Utara    :  Perbatasan dengan Desa Berutallasa  

Di sebelah Selatan :  Perbatasan dengan Desa Borimasunggu  

Di sebelah Barat    :  Perbatasan dengan Kelurahan Tonrorita  
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Disebelah timur     : Perbatasan dengan Desa Taring 

Desa Pencong memiliki tanah yang subur sehingga banyak pohon-

pohon yang tumbuh di mana-di mana seperti pohon jati, pohon jambu biji, 

pohon nangka, pohon mangga, pohon pisang, pohon rambutan, pohon asam, 

pohon kemiri, pohon Markisa, jambu mente, cokelat dan lain sebagainya. Di 

sepanjang jalan Desa Pencong, terdapat lahan sawah dan kebun  milik 

penduduk Pencong, dengan kondisi rumah yang sederhana dengan luas 

halaman rumah yang ditumbuhi dengan bunga-bunga yang berbagai jenis dan 

pohon-pohon yang berbagai jenis. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat 

Desa Pencong adalah bahasa Makassar dengan di alek Turatea sebagai bahasa 

sehari-hari. Ada juga yang menggunakan bahasa Indonesia bagi anak-anak 

yang usianya masi dini, kadang juga bahasanya biasanya di campur dengan 

bahasa Indonesia Makassar. Jarak Desa Pencong dari ibu kota kecamatan 

kira-kira 12  km dan dari ibu kota kabupaten kira-kira 78 km.  

Desa pencong kecamatan Biringbulu kabupaten Gowa memiliki 

dusun yang terdiri dari beberapa dusun  di antaranya : 

1. Dusun Bulo-bulo 

2. Dusun Bae-bae 

3. Dusun Bajiminasa 

4. Dusun Sampakang 

Kehidupan masyarakat desa Pencong kecamatan Biringbulu tidaklah 

rumit dengan penghasilan, karena penghasilan yang dicapai dalam setiap 

tahunnya adalah dua kali perpanen jagung bahkan ada yang sampai tiga kali 
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panen jagung. Bukan hanya kebun saja yang digunakan untuk panen jagung 

tetapi juga sawah dapat digunakan untuk pengshasilan panen jagung dengan 

bantuan air listrik yang di ambil dari solokan dan sungai ketika air hujan tidak 

kunjung turun. Lahan sawah yang digunakan panen jagung ketika  selesai 

panen padi. Selain itu, masyarakat Desa Pencong tidaklah pusing dengan 

masalah tanah. Karena semua tanah yang ada di sana sangat subur. Setiap 

paginya masyarakat Desa pencong disambut dengan kokok ayam dan kicauan 

burung yang merdu. Sebagian besar rumah masyarakat Desa Pencong 

merupakan rumah panggung khas Gowa, dengan kolom rumah yang biasanya 

mereka gunakan untuk kandang ternak seperti kuda, sapi, ayam, dan kambing. 

Namun ada juga sebagian dari rumah masyarakat desa Pencong terbuat dari 

batu bata merah. Untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, Desa pencong 

memiliki sumber air yang berbeda-beda, ada sumber air dari sumur bor da 

nada yang langsung dari mata air sumur. 

C. Keadaan Penduduk 

Dilihat dari jumlah penduduk Desa Pencong Kecamatan Biringbulu 

kabupaten Gowa berdasarkan hasil data administrasi, jumlah penduduk yang 

tercatat adalah kira-kira 4.140 jiwa. Dengan perincian penduduk yang 

berjenis kelamin laki-laki 2.160 jiwa sedangkan jenis kelamin 1980 jiwa.  

Berkaitan dengan data penduduk berdasarkan hasil selisih dari data 

sensus Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) pada akhir bulan oktober 

2013 terdapat banyak selisih jumlah penduduk penduduk yang kurang. Hal itu 

di karenakan banyak masyarakat desa Pencong yang pindah. Selain itu, 
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banyak masyarakat Desa Pencong yang keluar di Negeri orang menrantau 

untuk mencari nafkah. 

Sebagian penduduk Desa pencong memiliki penghasilan jagung 

kuning terbesar di kecamatan Biringbulu di Provinsi Sulawesi Selatan. Selain 

itu, sumber air yang ada di Desa pencong Kecamatan Biringbulu adalah 

sumber air sumur bor dan sumur biasa. Sumber air untuk lahan sawah 

bersumber dari air sungai, air hujan, dan air selokan. Jenis mata pencaharian 

di Desa Pencong adalah ada yang PNS, Pedagang, Peteni/Peternak dan buruh. 

D. Keadaan Pendidikan 

Pendidikan merupakan peranan penting bagi seluruh warga 

Indonesia dalam menunjang karir dari segala bidang dan tingkat kecerdasan 

serta kesejahteraan bagi masyarakat dalam perekonomian. Keadaan 

pendidikan yang ada di masyarakat desa Pencong sebagian besar ada yang 

tidak melanjutkan kejenjang Smp dan SMA dikarenakan faktor 

perekonomiannya lebih dari cukup dan adapula yang tidak memiliki 

kendaraan. Namun, sekarang sudah banyak yang berpendidikan, mulai dari 

honor, PNS, hingga jabatan perkantoran. Selain itu, di masyarakat Desa 

pencong banyak anak-anak yang sudah berpendidikan SD, SMP, SMA hingga 

keperguruan tinggi universitas. Adapun sarana pendidikan yang ada di Desa 

Pencong Kecamatan Biringbu Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.1 Sarana Pendidikan Desa Pencong Kecamatan 

Biringbulu Kabupaten Gowa. 

No. Nama Sekolah Jumlah Alamat 

1. Mis Yapit Bulo-Bulo 1 Bulo-bulo 

2. SDN Pencong 1 Pencong 

3. SD Inpres Bae-bae 1 Bae-bae 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Pada bab ini akan dibahas hasil penelitian dan pembahasan tentang 

kepercayaan masyarakat terhadap pohon jodoh di wisata erebambang desa 

Pencong kecamatan Biringbulu kabupaten gowa. Adapun hasil penelitian dan 

pembahasan sebagai berikut : 

1. Kepercayaan Masyarakat terhadap Pohon Jodoh di Wisata 

Erembambang 

Kepercayan adalah sesuatu yang diyakini yang memiliki keajaiban. 

Kepercayan masyarakat Desa Pencong terhadap pohon jodoh yang ada di 

wisata erebambang (Erba) itu sangatlah mempengaruhi masyarakat bagi 

yang mempercayai. Mereka yang datang ke tempat wisata Erebambang 

harus dengan niat baik. Seperti halnya yang telah dikatakan oleh beberapa 

narasumber  pada saat di wawancarai yaitu sebagai berikut: 

“Dulu di tempat itu kalau hari Mingggu banyak orang datang, baik 

laki-laki maupun perempuan untuk mandi-mandi, biasa i juga bawa 

telur untuk di masak. Banyak juga yang mengikat disana sama 

dengan pacarnya supaya bersatu i. dalam hatinya ia berniat apa 

yang mereka inginkan. Banyak juga dari luar kampung datang 

kesana mengikat, itu yang mau jadi tentara. Banyak juga yang ingin 

tercapai cita-citanya. Ada mi yang mau jadi polisi, pengawai, da 

nada juga yang mau pekerjaan. Kalau ada yang datang kesana 

harus ki niat baik. Kalau terkabul mi cita-citanya harus datang 

kembali melepas ikatan. Sembarang ji na lepas ikatan di pohon biar 

buka itu pernah na ikat asalkan na lepas ki tinjanya. Misalnya tidak 

na lepas ki itu ikatanga ada nanti na dapat. Selain itu, air panas 

 yang ada di tempat wisata Erebambang dapat menyebuhkan 

penyakit, di gunakan untuk mesak telur maupun mie. Karena banyak 



40 
 

 
 

mi pengikat di pohon itu sembarang ji na lepas ikatan biar bukan 

yang na ikat dulu yang penting nalepas ki tinjaknya. Sembarng ji 

juga digunakan untuk mengikat baik itu pengikat tali rapia, di ingat 

langsung akarnya, maupun di ikat dengan cara kantong palstik 

mie”. (DG Salli /04/03/2021). 

 

Dari hasil wawancara di atas dapat penulis deskripsikan bahwa 

tempat wisata Erebambang dikenal sejak dulu memiliki sesuatu diluar akal 

sehat manusia. Seperti halnya pohon beringin (pohon jodoh) yang ada di 

wisata Erebambang yang dapat mempersatukan dengan kekasih dengan 

cara mengikat di pohon beringin (pohon jodoh). Pohon beringin (pohon 

jodoh) tersebut memiliki akar yang menjalar yang mengelilingi pohon. 

Baru-baru ini ada banyak orang yang dari luar desa datang kesana seperti 

orang Takalar yang datang kesana untuk mengikat di pohon beringin 

hanya ingin menjadi tentara. Ada juga yang ingin menjadi polisi, 

pengawai, dan adapula yang ingin mendapatkan pekerjaan. Seseorang 

yang hendak kesana harus dengan niat yang baik. Yaitu ketika hendak 

mengikat harus menyebut nama Allah swt.  Mereka yang berhasil harus 

melepas ikatannya, di pohon beringin itu sudah banyak yang mengikat. 

Dan orang yang datang kesana tidak mungkin mengetahui mana yang 

pernah mereka ikat. Tetapi mereka berhak melepas ikatan mana pun yang 

penting nazarnya sudah terkabul. Ikatan itu tidak semestinya yang mereka 

ikat di hari yang lalu, akan tetapi ikatan mana pun bias. Cara mengikatnya 

bias dilakukan dengan mengikat langsung dari akarnya, bisa dengan tali 

rapia ataupun kantong plastik mie. 
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“Pertama-tama itu dipercayai, istilahnya kepercayaan animisme, 

bahkan airnya Masya Allah panas, akhirnya dipecaya bahwa air ini 

memiliki penghuni atau keramat, karena sering terjadi seseuatu 

diluar dugaan. Apabila ada yang datang kesana lantas berbuat ulah 

jelas akan mendapat celaka atau rencana lainnya. Kedua air itu 

tidak boleh dikotori sebab air panas dan tidak diajurkan bagi orang 

yang haid atau belum bersih dari haid. Ketiga ada seseorang yang 

kesurupan gar-gara ada orang yang mandi disana dengan keadaan 

tidak bersih dari haid. Jadi akhirnya sudah jadi budaya turun-

temurun dimasyarakat, istilahnya apabila ada orang kawin maka 

tempat tersebut sudaah jadi adat. Yang keempat kalau kesana tidak 

boleh salah niat, apabila salah niat maka diluar agama. Dan 

apabila menginginkan sesuatu harus karena Allah. Tidak boleh ada 

sangkut pautnya dengan yang lain selain dari Allah swt”. (DG 

Suking/04/03/2021). 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat saya deskripsikan bahwa  

kepercayaan tersebut adalah kepercayaan animisme karena airnya yang 

panas sehingga masyarakat setempat mempercayai bahwa tempat tersebut 

keramat dan memiliki penghuni karena sering terjadi diluar dugaan.  

Ketika seseorang yang hendak kesana dengan niat yang tidak baik maka 

akan mendapatkan suatu musibah. Air panas yang ada di tempat tersebut 

tidak boleh dikotori dengan orang yang datang bulan (menstruasi). 

Maksudnya apabila ada seorang wanita yang belum bersih dari haidnya 

maka tidak boleh mandi. Sebab apabila wanita yang belum bersih dari haid 

lantas mandi maka akan berdampak buruk bagi dirinya. Tempat tersebut 

sudah menjadi adat budaya turun temurun bagi masyarakat setempat ketika 

hendak mengadakan pesta pernikahan. Apabila seseorang yang datang 

kesana harus dengan niat baik, bukan karena yang lain. Seseorang yang 
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datang kesana dengan niat yang salah maka diluar agama Allah.  Yang 

hendak datang kesana harus dengan niat karena Allah swt. 

 “Itu permandian air panas kalau ada orang datang mandi cewek 

ataupun cowok terus jatuh pasti dia kawin lari. Air panas itu tidak 

ditahu ki dari mana sumbernya, menurut informasi yang kudengar 

air panas itu berasal dari bawang karaeng, ada juga informasi yang 

kudengar ada minyak tanah di bawahnya, seperti itulah sejarahnya 

dikatakan wisata erebambang cari jodoh. Seperti kalau mengikat 

dipohon jodoh tergantung dari niat ta. Misalnya, ya Allah kalau 

memang ada jodohku di tahun yang akan datang, maka saya datang 

kesini bersama suami saya bisa juga tergantung dari niat kalau 

hendak mengikat dan mengatakan saya kembali lagi melepas 

bersama suami saya, bisa juga begitu.” (DG Situju/04/03/2021). 

 

Dari hasil wawancara di atas, penulis dapat mendeskripsikan bahwa 

ketika ada seorang cewek maupun cowok yang datang ke tempat tersebut, 

lalu jatuh maka akan kawin lari  apabila ada seseorang yang mandi baik 

laki-laki maupun perempuan lalu jatuh akan kawin lari. Air panas yang 

ada di wisata erebambang asalnya tidak diketahui asalnya dari mana dan 

kapan ada. Tetapi menurut informasi yang telah di dengar waarga setempat 

bahwa air panas tersebut berasaal dari bawa karaeng atau air panas itu ada 

karena seseorang yang menggali mengira bahwa di bawahnya terdapat 

minyak tanah. Itulah menggapa tempat tersebut dinamakan tempat 

berjodoh. Seperti halnya jika seseorang yang ingin mengikat di pohon 

jodoh tergantung dari niat kita sendiri. Kita yang mengikat di situ ketika 

hendak mengikat harus niatnya karena Allah dan akan datang melepasnya 

kembali karena Allah. 

 “Saya datang ketempat wisata erebambang untuk mandi-mandi dan 

mengikat di pohon jodoh itu agar saya bisa bersatu dengan kekasih 
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saya sampai pelaminan dan saya niatkan mi dalam hati apa yang 

ingin kuniatkan.” (Lisna/04/03/2021). 

 

Dari hasil wawancara di atas, penulis dapat mendeskripsikan bahwa 

seseorang tersebut datang ketempat tersebut untuk mandi dan mengikat di 

pohon jodoh, agar dia bersatu dengan sang kekasih pada jenjang yang 

lebih serius atau ikatan halal. 

“Banyak orang yang mengikat disana tujuannya supaya berjodoh 

dengan kekasihnya. Bukan hanya itu, jaman dulu mempercayai 

tempat itu keramat dan sampai sekarang tempat itu masih dipercayai 

keremat dan banyak orang datang kesana untuk makan-makan atau 

masak telur dan mie di air panas. Tidak semua orang yang datang 

kesana ingin minta jodoh, tetapi mau jadi tentara dan kebanyakan 

yang datang kesana memang ingin minta jodoh dan meminta supaya 

bisa menikah sama pacarnya” (DG Satu/06/03/2021). 

 

Dari hasil wawancara di atas dapat penulis deskripsikan bahwa sudah 

banyak orang ke wisata erebambang untuk mengikat dengan tujuan agar 

supaya ia dapat berjodoh dengan kekasihnya dan orang dahulu 

mempercayai bahwa tempat tersebut keramat sehingga masyarakat pun 

mempercayainya. Selain itu, sudah banyak orang kesana untuk acara 

makan-makan, masak telur, dan masak mie. Dan tidak semua orang yang 

datang kesana ingin meminta jodoh, tetapi juga ingin keinginannya 

terkabulkan, misalnya ingin menjadi tentara dan kebanyakan meminta 

jodoh dan dipersatuhkan oleh kekasihnya. 

“Saya pernah datang ke wisata Erebambang untuk bernazar di 

pohon jodoh tersebut dengan cara mengikat salah satu ranting yang 

ada di pohon dengan maksud untuk dipersatukan oleh kekasih saya. 

Banyak orang yang saya dengar bahwa apabila kita mengikat 

dengan niat atau bernazar dengan niat yang baik, dengan sungguh- 
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sungguh dan percaya kepada Allah swt maka semuanya akan 

terkabulkan.” (Kaisal/07/03/2021). 

 

Dari hasil wawancara di atas, dapat penulis deskripsikan bahwasanya 

orang yang datang ketempat tersebut bukan sekedar hanya mengikat dari 

salah satu ranting pohon jodoh itu, tetapi harus di iringi dengan niat yang 

baik. Ketika hendak mengikat kita harus niatkan dalam hati tujuan kita apa 

dengan menyebut nama Allah swt. 

“Saya pernah ke wisata Erebambang untuk mengikat dipohon 

dengan tujuan supaya bisa berjodoh dengan pacar saya dan akan 

datang kembali untuk melepas ikatan ini. Setelah sudah kah menikah 

pergi maka lepaskangi ikatanku dengan berkata, saya datang kesini 

lagi bersama suami saya untuk melepas ikatan yang pernah saya 

nazarkan disini ketika masih lajang.” (DG Lo,mo/07/03/2021). 

 

Dari hasil wawancara di atas, dapat penulis deskripsikan bahwa yang 

dikatakan oleh inisial M ini, pernah datang ke wisata Erebambang dengan 

niat mengikat di pohon jodoh agar bersatu dengan sang kekasihnya dan 

berjanji akan melepasnya. Setelah sudah bersatu ia kembali melepas 

ikatannya dengan mengatakan bahwa ia datang lagi ketempat tersebut 

untuk melepas nazar yang ia lakukan sewaktu masih lajang. 

“Kalau ada yang sudah melakukan nazar di tempat itu harus ki 

kembali na lepas, kalau tidak na lepas ki maka mendapatkan 

malapetaka berupa sakit atau semacamnya. Banyak juga orang 

bernazar disana untuk sembuh dari sakitnya, mendapatkan jodoh 

dan lainnya. Kalau hendak ki melepas nazar harus ki berniat yakni, 

kulepaskangi ini kanangkanku, kupolei inne tinjakku (nazar) tidak 

ada mi hutangku ri batarayya’ karena Allah ta’ala.” (DG 

Sirri/05/03/2021). 
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Dari hasil wawancara di atas, dapat penulis deskripsikan bahwa 

orang yang telah melakukan nazar di tempat itu harus kembali melepas. 

Apabila tidak datang melepas maka akan mendapatkan malapetka seperti 

halnya akan sakit. Banyak orang yang datang kesana bernazar untuk 

sembuh dari sakit, mendapatkan jodoh dan semacamnya. Jika hendak 

melepas nazar maka orang itu harus berniat yakni, saya tepati janjiku 

(nazarku) sudah tidak ada janji lagi dan nazarku ini karena Allah swt. 

“Waktu ku pergi di wisata erebambang awalnya pergi kah makan-

makan bersama keluarga, sampai di sana orang-orang mengatakan 

“Mengikat mi supaya terkabul keinginanmu” dan saya pun mengikat 

dan mengatakan kalau saya menikah, maka saya akan kembali kesini 

melepas ikatan ini. Sudahma menikah maka kembali ma lagi kesana 

sama suamiku.” (DG. Ati/10/03/2021). 

 

Dari hasil wawancara di atas, dapat penulis deskripsikan bahwa 

awalnya pengunjung berinisial A datang ke wisatan erebambang dengan 

niat untuk makan-makan bersama dengan keluarganya, tetapi ia 

mendengarkan kata orang lain makanya dia mengikat dan meniatkan 

nazarnya dan setelah menikah dia pun kembali melepas ikatan tersebut. 

“Pohon jodoh yang ada di Erabambang disana itu dapat dipercayai 

mempersatuhkan dengan kekasih, bukan hanya itu dapat juga 

digunakan untuk mendapatkan sebuah keinginan yang ingin kita 

capai. Tapi harus pi karena Allah, karena yang begituan tergantung 

dari niat ta ji. Kalau niat ta kesana tidak baik yah akan berdampak 

buruk. Terus harus ki juga dilepas nazar ta kalau sudah 

terkabul.”(Nu’ni/10/03/2021). 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat penulis simpulkan bahwa 

pohon jodoh yang ada di wisata Erebambang dipercaayai dapat 

mempersatukan sang kekasih, selain itu dapat pula mengabulkan keinginan 
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seseorang dengan niat karena Allah. Setelah tercapai semua keinginan 

harus dilepas kembali nazar tersebut. 

“Pernah kah juga datang ke Erebambang untuk mandi-mandi dan 

mengikat di pohon. Saya itu mengikat disana supaya bunting 

lompoa. Sudah nah menikah kesana ma lepas ki bersama suamiku. 

Pas sampai kah disana langsung ma lepas ki dengan mengupkan 

basmala, kulappassan mi annne kananku (nazarku) kah bunting 

lompo ma, tena mo kananku kanne”. (Dg Sangka/15/03/2021). 

 

Berdasarkan wawancara di atas dapat saya simpulkan bahwa Dg 

sangka pernah datang ketempat itu untuk mengikat dengan maksud ingin 

menikah. Dan ia datang kembali untuk melepas nazarnya dengan 

mengucapkan basmalah dan mengatakan saya sudah datang keseni untuk 

melepas nazarku karena sudah tercapai keinginanku dan tidak ada lagi 

janjiku (nazarku). 

“Waktu ku pergi mengikat di Erebambang to mau kah dipersatukan 

dengan bapaknya Fadil dan Alhamdulillah berkat Allah bisa kah 

bersatu dan mempunyai 2 anak, anak laki-laki dan perempuan. 

Waktu pas sampai kah di sana langsung ma mengikat dengan 

mengatakan saya ingin dipersatukan dengan kekasih saya atas nama 

ini karena Allah. Dan setelah bersatu ma kembali ma lagi melepas 

dengan mengatakan saya kembali kesini untuk melepas janjiku. 

Kalau soal mau melepas ikatan to sembarang ji ikatan, biar bukan 

ikatan ta yang dilepas yang penting lepas ki janji ta.” (DG Rannu 

/10/03/2021). 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat simpulkan bahwa 

ketika Dg Rannu datang ke wisata Erebambang mengikat ia mengakatan 

bahwa saya ingin bersatu dengan kekasih saya atas nama ini karena Allah 

dan setelah bersatu ia kembali melepas ikatan tersebut. Di antara ikatan 
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yang ada di pohon jodoh tersebut, terserah mau melepas yang mana yang 

penting kita menepati janji kita. 

“Waktu saya kesana bersama keluargaku untuk makan-makan dan 

mandi-mandi saya langsung mengikat di pohon jodoh dengan 

pengikat agar supaya bisa kah menikah. Saat mengikat kah 

langsunga niat, saya mengikat di pohon jodoh ini agar supaya bisa 

kah menikah dan akan kembali kesini untuk melepas ikatan ini 

karena Allah.” (Sumi/12/03/2021). 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa mengikat bukan suatu 

tradisi dari nenek moyang mereka. Tetapi tujuan orang mengikat di pohon 

beringin (pohon jodoh) adalah ingin bersatu dengan kekasihnya dengan 

niat baik yaitu harus dengan menyebut nama Allah Swt ketika hendak 

mengikat (bernazar). Dan berjanji akan kembali melepas nazarnya ketika 

sudah bersatu. 

“ Pertama kali saya datang kesana waktu masih berumur 23 tahun 

dan akses jalanan kesana masih sedikit dan jalanan kesana pun 

masih sangat rusak. Saya kesana bersama dengan sepupu saya 

dengan berjalan kaki. Sampai di sana saya langsung memasuki 

kawasan erebambang dan langsung mendekati pohon jodoh. Tujuan 

saya kesana tak lain hanyalah untuk mandi dan reakreasi. Selain itu, 

saya dan sepupu saya juga berniat untuk mengikat di pohon jodoh 

supaya saya bisa menemukan jodoh yang terbaik yang bisa 

menyayangi keluarga.” (DG Rini/17/03/2021). 

 

Berdasarkan wawancara di atas, dapat penulis deskripsikan bahwa 

beberapa tahun yang lalu akses jalanan kesana memang rusak dan 

kendaraan masih kurang. Dan sampai sekarang pun jalanan masih rusak. 

Tujuan yang ingin dia capai setelah sampai kesana dalah mengikat. 

Memasuki kawasan daerah wisata Erebambang hampir semuanya dipenuhi 

pohon. Tetapi, ada satu pohon beringin (pohon jodoh) yang dapat 
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mengabulakan permintaan apabila dilakukan dengan niat hati baik. Selain 

mengikat ia juga berekreasi dengan keluarga.  Tujuan utamanya dalah 

mengikat di pohon beringin (pohon jodoh) agar supaya dapat disatukan 

oleh kekasihnya dalam ikatan yang halal. 

“Sebelum mengenal tempat wisata tersebut, saya pernah mendengar 

bahwa ada pohon jodoh yang bisa mengabulkan segala permintaan. 

Setelah saya mendengar ucapan seseorang, saya dan  teman-

temanku merencanakan kesana. Dulu tempat tersebut belumlah 

sebagus sekarang dan jalanan dulu kesana itu sangat rusak parah. 

Tempat tersebut dikenal keramat dan pada saat saya kesana untuk 

foto-foto sekaligus mandi-mandi dan mengikat di pohon jodoh 

tersebut terlebih dahulu saya langsung ke air panasnya untuk 

membasu muka saya. Setelah itu, saya mengikat dipohon jodoh dan 

berkata mudah-mudahan berjodohkah dengan pacar saya dan 

apabila saya berjodoh dengan pacar saya maka kembali kah 

lepaskangi ikatan ini karena Allah.” (DG Rika/17/03/2021). 

 

Berdsarkan hasil wawancara di atas, dapat penulis deskripsikan 

bahwa sebelum ia mengenal tempat tersebut, I pernah mendengar bahwa di 

wisata Erebambang ada pohon yang dapat mengabulkan segala 

permintaan. Tempat tersebut juga dikenal keramat dan memiliki air panas. 

Setelah sampai di tempat itu, ia mengikat di pohon jodoh dan berkata 

mudahmudahan saya bisa berjodoh dengan kekasih saya dan akan kembali 

melepas ikatan itu ketika saya sudah berjodoh karena Allah. 

 Dari beberapa pembahasan orang yang telah di wawancarai hampir 

semua yang dikatakan sama. Dan hanya beberapa orang yang beda. Jadi 

dapat saya simpulkan bahwa kepercayaan masyarakat Desa Pencong 

terhadap pohon jodoh yang ada di wisata erebambang (Erba) adalah 

sebagian orang dulu masih ada yang mempercayai tentang hal gaib seperti 



49 
 

 
 

itu. Adapula sebagian tidak mempercayai hal seperti itu. Ketika 

seseorang yang hendak bernazar di wisata Erebambang (Erba) maka harus 

dengan niat yang baik yaitu niat karena Allah swt, bukan semata-mata 

yang lain. Orang yang bernazar di tempat tersebut harus kembali melepas 

nazar tersebut ketika terkabul dan jika tidak melepaskan nazarnya maka 

orang tersebut akan sakit. Di pohon beringin (pohon jodoh) memang sudah 

banyak ikatan baik ikatan langsung dari pohonnya maupun dengan cara 

pengikat. Orang yang sudah berhasil nazarnya berhak melepas ikatan 

manapun yang ada di pohon tersebut. 

2. Masyarakat Masih Mempercayai Pohon Jodoh yang Ada Di Wisata 

Erebambang 

Masyarakat masih mempercayai pohon jodoh yang ada di wisata 

erebambang karena menurut warga setempat Dg Suking dan beberapa 

orang lainnya, bahwasanya tempat tersebut sudah dipercayai memiliki 

penghuni. Selain itu, warga setempat sudah menjadikan tempat atau pohon 

jodoh (pohon berigin) tersebut sebagai kebudayaan turun-temurun. 

Masyarakat bukan sekedar mempercayai tetapi sudah menjadi adatnya 

ketika sedang mengadakan pesta pernikahan. Namun hanya sebagian dari 

Desa pencong yang masih melakukan adat turun temurun tersebut. 

Masyarakat yang mempercayai pohon jodoh tersebut bukan untuk 

menduakan Allah swt, melainkan karena pohon tersebut dijadikan tempat 

bernazar bagi orang yang mempercayainya. Kegiatan mengikat kayu ini 

adalah hal yang lumrah, banyak yang kita jumpai di setiap daerah, bukan 
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hanya di Desa pencong saja, tetapi yang namanya kepercayaan 

tertentu pasti di setiap daerah memilii kepercayaan menurut adat turun 

temurun terdahulu. Mereka yang mengikat di pohon beringin (pohon 

jodoh) harus dengan niat dan hati yang tulus kepada Allah swt semata. Hal 

ini dapat kita buktikan pada beberapa narasumber yang telah penulis 

wawancarai.Seperti halnya Dg Suking dan Dg Situju tidak ingin 

mengkafirkan seseorang yang hendak mengikat di pohon beringin (pohon 

jodoh). Mereka berdua memandang bahwasanya setiap tindakan yang 

dilakukan tergantung dari niat seseorang, jika kita berniat bahwa pohon 

beringin (pohon jodoh) tersebut akan mengabulkan sebuah permintaan 

atau nazar adalah seseorang itu keluar dari pemahaman agama islam. 

Sesuatu yang memiliki keinginan baik itu berupa rezeki, penyembuhan 

penyakit atau jodoh ketika meminta kepada pohon-pohon itu adalah salah. 

Tetapi jika bukan pohon-pohon yang di mintai bukan pokok utamanya 

maka tidak jadi masalah.  

Ketita kita betul-betul yakin dalam hati dengan hanya  mengikutkan 

nama Allah Swt maka semuanya akan baik-baik saja. Orang yang 

mengikat di pohon beringin (pohon jodoh) tergantung dari niat kita sendiri 

bagaimana. Orang yang datang ke wisata erebambang dengan maksud dan 

tujuan yang lain maka akan mendapatkan musibah. Sebaliknya jika 

seseorang yang datang kesana dengan tujuan atau maksud yang lain di luar 

agama maka akan menduakan Allah swt. Orang yang datang kesana 

haruslah dengan niat baik yaitu bernazar dengan menyebut nama Allah 
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swt. Kepercayaan seseorang timbul karena adanya suatu mukjizat 

dari Allah swt, bukan karena dari sebuah pohon atau tempat yang  

istimewah.  

B. Pembahasan 

Tempat wisata Erebambang bukan hanya sekedar tempat untuk berfoto 

atau tempat untuk rekreasi saja melainkan digunakan untuk bernazar. Seperti 

pada wawancara yang telah dilakukan oleh penulis pada beberapa warga Desa 

Pencong mengatakan bahwa pohon jodoh yang ada di wisata Erebambang 

dapat mempersatuhkan sang kekasih, mengabulkan permintaan, seperti 

permintaan agar menjadi polisi, pengawai, tentara, dan mendapatkan suatu 

pekerjaan. Mereka yang datang kesana harus dengan niat baik, bukan dengan 

niat menduakan Allah swt. Setelah mereka dipersatukan oleh sang kekasih dan 

keinginannya tercapai, harus kembali melepas ikatan tersebut. 

Selanjutnya kepercayaan tersebut adalah kepercayaan animisme karena 

airnya yang panas sehingga masyarakat setempat mempercayai bahwa tempat 

tersebut keramat dan memiliki penghuni karena sering terjadi diluar dugaan.  

Ketika seseorang yang hendak kesana dengan niat yang tidak baik maka akan 

mendapatkan suatu musibah. Air panas yang ada di tempat tersebut tidak 

boleh dikotori dengan orang yang datang bulan (menstruasi). Maksudnya 

apabila ada seorang wanita yang belum bersih dari haidnya maka tidak boleh 

mandi. Sebab apabila wanita yang belum bersih dari haid lantas mandi maka 

akan berdampak buruk bagi dirinya. Tempat tersebut sudah menjadi adat 

budaya turun temurun bagi masyarakat setempat ketika hendak mengadakan 
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pesta pernikahan. Apabila seseorang yang datang kesana harus dengan niat 

baik, bukan karena yang lain. Seseorang yang datang kesana dengan niat yang 

salah maka diluar agama Allah.  Yang hendak datang kesana harus dengan 

niat karena Allah swt. 

Pada dasarnya apa yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan 

pada suatu hari nanti dikemudian hari. Karena Allah Swt telah menakar 

masing-masing rezeki pada setiap umatnya.  Begitupula dengan jodoh Allah 

Swt telah menyiapkan pada masing-masing umatnya. Perbuatan yang 

dilakukan tergantung dari niat masing-masing pada manusia. Jika niat itu 

salah maka akan membawa malah petaka bagi manusia dan jika niat itu baik 

maka akan membawa keberuntungan. 

 Banyak orang yang datang kesana bernazar untuk sembuh dari sakit, 

mendapatkan jodoh dan semacamnya. Jika hendak melepas nazar maka orang 

itu harus berniat yakni, saya tepati janjiku (nazarku) sudah tidak ada janji lagi 

adan nazarku ini karena Allah swt. 

Adapun hubungan teori hukum 3 tahap Auguste Comte dengan hasil 

penelitian adalah seperti yang telah dijelaskan bahwa Comte merupakan 

pengikut aliran positivisme yang menyakini bahwa masyarakat merupakan 

bagian dari alam. Setiap masyarakat memiliki pola (hukum) yang sama dalam 

proses perubahannya. Sementara peranan sosiologi bertugas untuk 

mempelajari serta menemukan hokum social yang sama tersebut. Penemuan 

hokum ini akan mempermudah dalam memprediksi kondisi kemajuan suatu 

masyarakat. 
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Perubahan sosial yang selalu berubah dari hal yang sederhana kearah 

yang lebih konfleks, selalu berubah dari kehidupan yang biasa menuju 

kemajuan. Perkembangan perubahan sosial suatu masyarakat akan mengikuti 

pola linear yang terdapat pada hokum tiga tahap. Hukum ini merupakan 

generalisasi dari tiap tahapan intelegensia manusia yang berkembang semakin 

maju melalui tiga tahapan (law of three stages/states) : tahap teologis (the 

theological stage), yaitu pada tahap ini periode paling lama dalam sejarah 

manusia dan disebut sebagai masa kekanakan intelegensia manusia. Pada 

tahap ini manusia mempercayai adanya kekuatan-kekuatan supranatural yang 

muncul dari kekuatan zat adikodrati atau jimat atau kekuatan yang berasal 

dari luar diri manusia atau muncul dari kekuatan tokoh-tokoh agamis yang 

diteladani oleh manusia.  Tahap metafisik (the metaphysical stage) adalah 

fase transisi antara tahap teologis menuju tahap positifti sehingga dengan 

masa remaja intelegensia manusia. Tahap ini ditandai dengan adanya suatu 

kepercayaan manusia akan hukum-hukum alam secara abstrak yang 

didilustrasikan dengan bentuk pemikiran yang bersifat filosofis, abstrak, dan 

universal. Jadi, kepercayaannya bukan lagi kekuatan yang dewa-dewa yang 

spesifik akan tetapi pemikiran manusia terbelenggu oleh konsep filosofis dan 

meteofisis yang ditanamkan oleh filosof maupun orang agamawan secara 

abstrak dan universal (agen-agen gaib digantikan dengan kekuatan abstrak), 

seperti akal sehat. 

Dan dalam tahap positif atau ilmu pengetahuan  (the positive stage) 

dianggap sebagai masa dewasa intelengensia manusia.pada tahap ini pikiran 
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manusia tidak lagimencari ide-ide absolot yang asli, yang menakdirkan alam 

semesta dan menjadi menyebab fenomena.akan tetapi pikiran manusia mulai 

mencari hukum-hukum yang menentukan fenomena,atau menemukan 

rangkaian hubungan,yang tidak berubah dan memiliki kesamaan (tahap 

berfikir secara ilmiah).tahap ini manusia mulai mempercayaai data impiris 

sebagai sumber pengetahuan terakhir namun bersifat sementara dan tidak 

mutlak. Namun,melalui analisis sosial tersebut memunkinkan manusia 

merumuskan hukum-hukum yang seragam,sehingga manusia mulai maju dan 

berkembang didepan ilmu pengetahuan. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Desa pencong kecamatan Biringbulu kabupaten Gowa terdapat 

tempat wisata yang namakan wisata Erebambang. Wisata Erebambang  bukan 

hanya sekedar tempat untuk berfoto atau tempat untuk berwisata saja 

melainkan digunakan untuk bernazar. Rata-rata orang yang datang kesana 

bukan hanya berekreasi saja tetapi ada maksud dan tujuan yang lain seperti 

halnya ingin bernazar. Selain itu, warga setempat sudah menjadikan tempat 

atau pohon jodoh tersebut sebagai kebudayaan turun-temurun. Masyarakat 

bukan sekedar mempercayai tetapi sudah menjadi adatnya ketika sedang 

mengadakan pesta pernikahan. 

Pohon jodoh yang ada di wisata Erebambang menurut informasi 

yang penulis dapatkan dari beberapa naraasumber bahwa pohon jodoh yang 

ada di wisata Erebambang dapat mempersatuhkan sang kekasih, mengabulkan 

permintaan, seperti permintaan agar menjadi polisi, pengawai, tentara, dan 

mendapatkan suatu pekerjaan. Mereka yang datang kesana harus dengan niat 

baik, bukan dengan niat menduakan Allah swt. Setelah mereka dipersatukan 

oleh sang kekasih dan keinginannya tercapai, harus kembali melepas ikatan 

tersebut. 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, yang telah dipaparkan oleh penulis, 

ada beberapa saran yang diharapkan yakni, masyarakat desa pencong jangan 
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terlalu percaya dengan hal-hal diluar agama. Apabila hendak melakukan 

nazar maka harus dengan niat baik yaitu dengan membaca basmalah lalu 

niatkan nazarnya dengan menyebut nama Allah swt. Ketika mendatangi 

tempat keramat harus dengan niat yang baik dan harus mengucapkan salam 

ketika menuju tempat wisata. 
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Format Instrumen Observasi 

Nama aktivitas 

Jenis objek 

Hari/tanggal 

Waktu 

Lokasi 

: 

: 

: 

: 

: 

Observasi 

Wisata Erebambang 

Kamis, 04 Maret 2021 

09:16 Wita 

Desa Pencong 

 

Keadaan aktivitas 

Nomor Tema/Objek Interpretation 

 Observasi 1. Membawa surat penelitian ke kantor Desa. 

2. Melihat lokasi penelitian 

3. Bertemu dengan narasumber 

4. Berfoto-foto 

 

Format Instrumen Wawancara 

Nama aktivitas 

Jenis objek 

Hari/tanggal 

Waktu 

Lokasi 

: 

: 

: 

: 

: 

Wawancara 

Wisata Erebambang 

Kamis, 04 Maret -12 Juni 2021 

09:16-18:15 Wita 

Desa Pencong 
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Nomor  Pertanyaan 

1 Bagaimana kepercayaan masyarakat desa pencong terhadap 

pohon jodoh di wisata erebambang ? 

2 Menggapa masyarakat masih mempercayai pohon jodoh yang ada 

di wisata erebambang ? 

3 Bagaimana sejarah terbentuknya permandian Erebambang ? 

 

Nomor Nama Interpretation 

1 Dg Salli “Dulu di tempat itu kalau hari Mingggu banyak orang 

datang, baik laki-laki maupun perempuan untuk 

mandi-mandi, biasa i juga bawa telur untuk di masak. 

Banyak juga yang mengikat disana sama dengan 

pacarnya supaya bersatu i. dalam hatinya ia berniat 

apa yang mereka inginkan. Banyak juga dari luar 

kampung datang kesana mengikat, itu yang mau jadi 

tentara. Banyak juga yang ingin tercapai cita-citanya. 

Ada mi yang mau jadi polisi, pengawai, da nada juga 

yang mau pekerjaan. Kalau ada yang datang kesana 

harus ki niat baik. Kalau terkabul mi cita-citanya 

harus datang kembali melepas ikatan. Sembarang ji 

na lepas ikatan di pohon biar buka itu pernah na ikat 

asalkan na lepas ki tinjanya. Misalnya tidak na lepas 

ki itu ikatanga ada nanti na dapat. Selain itu, air panas 
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yang ada di tempat wisata Erebambang dapat 

menyebuhkan penyakit, di gunakan untuk mesak telur 

maupun mie. Karena banyak mi pengikat di pohon itu 

sembarang ji na lepas ikatan biar bukan yang na ikat 

dulu yang penting nalepas ki tinjaknya. Sembarng ji 

juga digunakan untuk mengikat baik itu pengikat tali 

rapia, di ingat langsung akarnya, maupun di ikat 

dengan cara kantong palstik mie”.  

2 Dg 

Suking 

“Pertama-tama itu dipercayai, istilahnya kepercayaan 

animisme, bahkan airnya Masya Allah panas, 

akhirnya dipecaya bahwa air ini memiliki penghuni 

atau keramat, karena sering terjadi seseuatu diluar 

dugaan. Apabila ada yang datang kesana lantas 

berbuat ulah jelas akan mendapat celaka atau rencana 

lainnya. Kedua air itu tidak boleh dikotori sebab air 

panas dan tidak diajurkan bagi orang yang haid atau 

belum bersih dari haid. Ketiga ada seseorang yang 

kesurupan gar-gara ada orang yang mandi disana 

dengan keadaan tidak bersih dari haid. Jadi akhirnya 

sudah jadi budaya turun-temurun dimasyarakat, 

istilahnya apabila ada orang kawin maka tempat 

tersebut sudah jadi adat. Yang keempat kalau kesana 

tidak boleh salah niat, apabila salah niat maka diluar 
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agama. Dan apabila menginginkan sesuatu harus 

karena Allah. Tidak boleh ada sangkut pautnya 

dengan yang lain selain dari Allah swt. 

3 Dg Situju Itu permandian air panas kalau ada orang datang 

mandi cewek ataupun cowok terus jatuh pasti dia 

kawin lari. Air panas itu tidak ditahu ki dari mana 

sumbernya, menurut informasi yang kudengar air 

panas itu berasal dari bawang karaeng, ada juga 

informasi yang kudengar ada minyak tanah di 

bawahnya, seperti itulah sejarahnya dikatakan wisata 

erebambang cari jodoh. Seperti kalau mengikat 

dipohon jodoh tergantung dari niat ta. Misalnya, ya 

Allah kalau memang ada jodohku di tahun yang akan 

datang, maka saya datang kesini bersama suami saya 

bisa juga tergantung dari niat kalau hendak mengikat 

dan mengatakan saya kembali lagi melepas bersama 

suami saya, bisa juga begitu.” 

4 Lisna  “Saya datang ketempat wisata erebambang untuk 

mandi-mandi dan mengikat di pohon jodoh itu agar 

saya bisa bersatu dengan kekasih saya sampai 

pelaminan.” 

 

5 Dg Satu “Banyak orang yang mengikat disana tujuannya 
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supaya berjodoh dengan kekasihnya. Bukan hanya 

itu, jaman dulu mempercayai tempat itu keramat dan 

sampai sekarang tempat itu masih dipercayai keremat 

dan banyak orang datang kesana untuk makan-makan 

atau masak telur dan mie di air panas.” 

6 Kaisal  “Saya pernah datang ke wisata Erebambang untuk 

bernazar di pohon jodoh tersebut dengan cara 

mengikat salah satu ranting yang ada di pohon dengan 

maksud untuk dipersatukan oleh kekasih saya. 

Banyak orang yang saya dengar bahwa apabila kita 

mengikat dengan niat atau bernazar dengan niat yang 

baik, dengan sungguh-sungguh dan percaya kepada 

Allah swt maka semuanya akan terkabulkan.” 

7 Dg 

Lo’mo 

“Saya pernah ke wisata Erebambang untuk mengikat 

dipohon dengan tujuan supaya bisa berjodoh dengan 

pacar saya dan akan datang kembali untuk melepas 

ikatan ini. Setelah sudah kah menikah pergi maka 

lepaskangi ikatanku dengan berkata, saya datang 

kesini lagi bersama suami saya untuk melepas ikatan 

yang pernah saya nazarkan disini ketika masih 

lajang.” 

8 Dg Sirri “Kalau ada yang sudah melakukan nazar di tempat itu 

harus ki kembali na lepas, kalau tidak na lepas ki 
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maka mendapatkan malapetaka berupa sakit atau 

semacamnya. Banyak juga orang bernazar disana 

untuk sembuh dari sakitnya, mendapatkan jodoh dan 

lainnya. Kalau hendak ki melepas nazar harus ki 

berniat yakni, kulepaskangi ini kanangkanku, kupolei 

inne tinjakku (nazar) tidak ada mi hutangku ri 

batarayya’ karena Allah ta’ala.” 

9 Dg Ati “Waktu ku pergi di wisata erebambang awalnya pergi 

kah makan-makan bersama keluarga, sampai di sana 

orang-orang mengatakan “mengikat mi supaya 

terkabul keinginanmu” dan saya pun mengikat dan 

mengatakan kalau saya menikah, maka saya akan 

kembali kesini melepas ikatan ini. Sudahma menikah 

maka kembali ma lagi kesana sama suamiku.” 

10 Nu’ni “Pohon jodoh yang ada di Erabambang disana itu 

dapat dipercayai mempersatuhkan dengan kekasih, 

bukan hanya itu dapat juga digunakan untuk 

mendapatkan sebuah keinginan yang ingin kita capai. 

Tapi harus pi karena Allah, karena yang begituan 

tergantung dari niat ta ji. Kalau niat ta kesana tidak 

baik yah akan berdampak buruk. Terus harus ki juga 

dilepas nazar ta kalau sudah terkabul.” 

11 Dg “Pernah kah juga datang ke Erebambang untuk 
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Sangka mandi-mandi dan mengikat di pohon. Saya itu 

mengikat disana supaya bunting lompoa. Sudah nah 

menikah kesana ma lepas ki bersama suamiku. Pas 

sampai kah disana langsung ma lepas ki dengan 

mengupkan basmala, kulappassan mi annne kananku 

(nazarku) kah bunting lompo ma, tena mo kananku 

kanne”. 

12 Dg Rannu “Waktu ku pergi mengikat di Erebambang to mau kah 

dipersatukan dengan bapaknya Fadil dan 

Alhamdulillah berkat Allah bisa kah bersatu dan 

mempunyai 2 anak, anak laki-laki dan perempuan. 

Waktu pas sampai kah di sana langsung ma mengikat 

dengan mengatakan saya ingin dipersatukan dengan 

kekasih saya atas nama ini karena Allah. Dan setelah 

bersatu ma kembali ma lagi melepas dengan 

mengatakan saya kembali kesini untuk melepas 

janjiku. Kalau soal mau melepas ikatan to sembarang 

ji ikatan, biar bukan ikatan ta yang dilepas yang 

penting lepas ki janji ta.” 

13 Sumi  “waktu saya kesana bersama keluargaku untuk 

makan-makan dan mandi-mandi saya langsung 

mengikat di pohon jodoh agar supaya bisa kah 

menikah. Saat mengikat kah langsunga niat, saya 
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mengikat di pohon jodoh ini agar supaya bisa kah 

menikah dan akan kembali kesini untuk melepas 

ikatan ini karena Allah.” 

14 Dg Rini “pertama kali saya datang kesana waktu masih 

berumur 23 tahun dan akses jalanan kesana masih 

sedikit dan jalanan kesana pun masih sangat rusak. 

Saya kesana bersama dengan sepupu saya dengan 

berjalan kaki. Sampai di sana saya langsung 

memasuki kawasan erebambang dan langsung 

mendekati pohon jodoh. Tujuan saya kesana tak lain 

hanyalah untuk mandi dan reaksi. Selain itu, saya dan 

sepupu saya juga berniat untuk mengikat di pohon 

jodoh supaya saya bisa menemukan jodoh yang 

terbaik yang bisa menyayangi keluarga.” 

15 Dg Rika “sebelum mengenal tempat wisata tersebut, saya 

pernah mendengar bahwa ada pohon jodoh yang bisa 

mengabulkan segala permintaan. Setelah saya 

mendengar ucapan seseorang, saya dan  teman-

temanku merencanakan kesana. Dulu tempat tersebut 

belumlah sebagus sekarang dan jalanan dulu kesana 

itu sangat rusak parah. Tempat tersebut dikenal 

keramat dan pada saat saya kesana untuk foto-foto 

sekaligus mandi-mandi dan mengikat di pohon jodoh 
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tersebut terlebih dahulu saya langsung ke air 

panasnya untuk membasu muka saya. Setelah itu, 

saya mengikat dipohon jodoh dan berkata mudah-

mudahan berjodohkah dengan pacar saya dan apabila 

saya berjodoh dengan pacar saya maka kembali kah 

lepaskangi ikatan ini karena Allah.” 
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 Gambar 1.1 foto bersama dengan salah      Gambar 2.1 foto bersama kepala Dusun 

Satu warga Desa Pencong Daeng Salli     Bae-bae Desan Pencong. Daeng Situju 

           

 

Gambar 3.1 adalah foto pohon jodoh. 
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     Gambar 4.1 adalah foto pohon jodoh. 

    

              

 

Gambar 5.1 adalah foto bersama warga     Gambar 6.1 foto bersama warga 

Desa Pencong. Lisna.                                  Desa Pencong Daeng Suking. 
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