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Penelitian ini berlatar belakang bahwa perayaan Maulid Nabi Muhammad 

Saw, merupakan salah satu fenomena sosial keagamaan masyarakat di Bintang 

Ara. Perayaan Maulid menggambarkan  eksistensi budaya lokal yang sarat dengan 

nuansa keagamaan dan diwariskan secaraturun-temurun pada suatu masyarakat. 

Perayaan Maulid tersebut, menurut Murtadha Al-Amily, merupakan manisfestasi 

rasa kecintaan kepada Nabi dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah 

dan menjadikannya sebagai wasilah untuk membersihkan diri dan 

memurnikannya. Pelaksanaan Maulid di daerah Hulu Sungai khususnya di desa 

Bintang Ara biasanya dilaksanakan dengan bergotong royong antar kampung, 

masjid/langgar.  Kegiatan seperti ini sudah menjadi tradisi yag berlangsung cukup 

lama atau bisa dikatakan warisan dari nenek moyang. Jadwal pelaksanaannya 

biasanya berbeda setiap kampung atau masjid, tujuan agar orang yang berasal dari 

kampung sebelah atau di luar kampung yang melaksanakan Maulid banyak yang 

datang.  Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan upacara 

Maulid Nabi di desa Bintang Ara Kecamatan Bintang Ara dan mengetahui nilai-

nilai pendidikan Islam apa saja yang terdapat dalam pelaksanaan Maulid Nabi di 

desa Bintang Ara Kecamatan Bintang Ara.  

Subjek penelitian ini adalah pembina grup Maulid Habsyi, tokoh agama, 

kepala desa dan tokoh masyarakat. Objek penetilian ini adalah nilai-nilai 

pendidikan Islam dan proses pelaksanaan Maulid Nabi di Desa Bintang Ara 

Kecamatan Bintang Ara Kabuaten Tabalong.. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan.adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam 

pengolahan data digunakan teknik koleksi, klasifikasi, dan editing data. Untuk 

analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan 

menggambarkan/mendeskripsikan kejadian yang sesungguhnya dalam bentuk 

uraian kalimat, kemudian dianalisa dengan menggunakan teknik analisis data 

dengan teknik induktif, yaitu dengan menyimpulkan data secara khusus 

berdasarkan kenyataan umum di lapangan. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa nilai-nilai pendidikan 

Islam dalam pelaksanaan Maulid Nabi di Desa Bintang Ara Kecamatan Bintang 

Ara Kabupaten Tabalong. Hal ini dinilai dari proses pelaksanaan Maulid Nabi di 

Desa Bintang Ara Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong dan nilai-nilai 

pendidikan Islam yang terdapat dalam pelaksanaan Maulid Nabi di Desa Bintang 

Ara Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong seperti nilai sosial, psikologis, 

tauhid, ibadah dan akhlak. 

 


