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ABSTRAK 

Dandi Ashari (105191106318). “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi 

Mappaccing Pada Pernikahan Masyarakat Desa Bontobaru Kabupaten Kepulauan 

Selayar”. Pembimbing I : Hj. Rahmi Dewantidan  Pembimbing II : Abdul Gani. 

 

Topik tersebut telah dijabarkan ke dalam beberapa sub yaitu: 1) Bagaimana nilai-

nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam tradisi Mappaccing pada pernikahan 

masyarakat Desa Bontobaru Kabupaten Kepulauan Selayar? dan 2) Bagaimana 

proses pelaksaan tradisi Mappaccing pada pernikahan masyarakat Desa 

Bontobaru Kabupaten Kepulauan Selayar bagaimana nilai-nilai pendidikan Islam 

yang terdapat dalam tradisi Mappaccing pada pernikahan masyarakat Desa 

Bontobaru Kabupaten Kepulauan Selayar?. Tujuan penelitian yaitu : 1) Untuk 

mengetahui nilai-nilai Pendidikan Islam yang terdapat dalam tradisi Mappaccing 

pada pernikahan masyarakat Desa Bontobaru Kab. Kepulauan Selayar dan 2) 

Untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi Mappaccing pada pernikahan 

masyarakat Desa Bontobaru Kab. Kepulauan selayar.Jenis penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif deskriptif tentang tradisi mappaccing. Sumber data dalam 

penelitian ini adalah tetua adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kemudian 

metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Dan teknik analisis data adalah reduksi data, penyajian data, dan 

validasi/kesimpulan. 

Tradisi Mappaccing merupakan tradisi yang sudah menjadi bagian dari tradisi 

masyarakat Desa Bontobaru dalam acara Pernikahan. Kehadiran tradisi 

Mappaccing merupakan respon dari masyarakat terhadap budaya Islam.1) 

Mappaccing merupakan tradisi yang sudah turun-temurun dari orang terdahulu 

dan masih dilaksanakan sampai sekarang, 2) Mappaccing sebagai salah satu 

bentuk untuk memiberikan doa restu kepada mempelai wanita bahwasanya tidak 

lama lagi dia akan menjadi hak dan milik orang lain. 

Hasil dari penelitian ini adalah Nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi 

mappaccing di Desa Bontobaru yang terkandung di dalamnya tidak lepas dari 

pada Islam itu sendiri yaitu nilai pendidikan akhlak, nilai persatuan dan kesatuan, 

nilai syukur, nilai ibadah, nilai silaturahmi dan terdapat proses pelaksanaan tradisi 

mappaccing di Desa Bontobaru yaitu di mulai dari mandi songkabala, appatamma 

(khatam Al-Qur‟an) dan barazanji sampai pada tahap mappaccing yaitu seseorang 

melakukan paccing terhadap kedua telapak tangan calon pengantin  
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