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Tradisi membuat bubur Asura merupakan sebuah tradisi yang rutin 

dilaksanakan oleh umat Islam di Kelurahan Banua Anyar setiap tanggal 10 

Muharram. Pelaksanaan tradisi membuat bubur Asura biasanya dilaksanakan pada 

pagi hari hingga menjelang siang hari,bubur yang selesai  dibuat tadi kemudian 

dibagikan kepada masyarakat yang ingin menyantap hidangan ini. Adapun tujuan 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui keberadaan Nilai-nilai pendidikan 

Islam dalam tradisi membuat bubur Asura di Kelurahan Banua Anyar Kecamatan 

Banjarmasin Timur yang meliputi nilai-nilai pendidikan Islam yang ada dalam 

tradisi membuat bubur Asura yang diadakan di kelurahan Banua Anyar dan Faktor 

pendukung dan penghambat masyarakat sehingga melaksanakan ataupun tidak 

melaksanakan tradisi membuat bubur Asura.  

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekaan lapangan 

(field research), yaitu penelitian yang bertujuan dengan terjun ke lapangan untuk 

menggali dan mengumpulkan sejumlah data yang diperlukan untuk menggali 

informasi mengenai Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi membuat bubur 

Asura di Kelurahan Banua Anyar. Sedangkan jenis penelitian skripsi ini adalah 

penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dalam suatu latar alamiah 

dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah 

sebagai instrumen kunci. Objek dalam penelitian ini adalah nilai-nilai pendidikan 

agama Islam yang terkandung dalam tradisi membuat bubur Asura yang 

dilaksanakan di Kelurahan Banua Anyar serta faktor pendukung dan penghambat 

pelaksanaan tradisi membuat bubur Asura, dan subjek penelitian dalam skripsi ini 

adalah para tokoh agama ataupun masyarak serta warga muslim yang bermukim 

di Kelurahan Banua Anyar. Pengumpulan data dalam penelitian ini diambil 

dengan cara observasi, wawancara, dan dokumenter. Setelah data terkumpul, 

selanjutnya diproses melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. 

 Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh simpulan bahwa dalam tradisi 

membuat bubur Asura di Kelurahan Banua Anyar terdapat nilai-nilai pendidikan 

Islam yang terdiri dari (1) Sedekah, nilai pendidikan Islam ini terdapat dalam 

kegiatan pembagian bubur Asura kepada masyarakat, (2) Gotong Royong, nilai 

pendidikan Islam ini terdapat dalam kegiatan para warga Banua Anyar yang saling 

membantu dalam proses pembuatan bubur Asura hingga selesai, dan (3) Doa, nilai 

pendidikan Islam ini terdapat dalam proses pembacaan doa yang merupakan usaha 

warga Banua Anyar untuk mendapatkan keberkahan dalam tradisi membuat bubur 

Asura. 
 


