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ABSTRAK 
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Batumbang Di Masjid Darul Amilin Desa Jambu Raya Kecamatan 

Beruntung Baru Kabupaten Banjar, Skripsi, Kota Banjarmasin, Jurusan 

Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 

UIN Antasari Banjarmasin. 2022. Pembimbing: (I) Aulia Aziza, S. Ag., 

M.Si, dan (II) H. Muhammad Mabrur Lc, M.Ag 

Kata Kunci: Tradisi, Batumbang, Pesan Dakwah Dalam Tradisi Batumbang 

Batumbang merupakan wujud rasa syukur kepada tuhan atas capaian yang 

telah didapat. Batumbang juga merupakan doa dan pengharapan insan kepada 

sang pencipta. Kebanyakan, yang menggelar tradisi batumbang ini adalah mereka 

yang mempunyai anak balita. Tak jarang kegiatan ini digelar secara sederhana, 

namun masyarakat di Desa Jambu Raya telah menganggap tradisi Batumbang ini 

merupakan sebuah adat dan dijadikan suatu tradisi turun temurun. 

Tradisi batumbang merupakan tradisi yang mengandung unsur-unsur islami. 

Pada dasarnya tradisi ini adalah ungkapan rasa syukur atas kelahirann seorang 

anak, dengan harapan setelah melakukan tradisi ini cepat bisa berjalan dan 

tumbuh menjadi anak yang sehat, sholeh, dan menjadi anak yang berguna kelak di 

kemudian hari. 

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dan pendekatan deskriptif-

kualitatif. Data primer yang didapatkan melalui wawancara kepada tokoh agama, 

tokoh budaya, dan tokoh masyarakat sebagai pelaku tradisi. Untuk data sekunder 

diperoleh dari monografi desa dan profil desa. Data yang telah didapatkan diolah 

dengan tahapan pemeriksaan data, klasifikasi, serta diverifikasi, dianalisis, dan 

dikonklusikan. 

Hasil penelitian ini mendapatkan hasil pesan dakwah yang dapat diambil 

dari tradisi Batumbang dilihat dari segi akidah dan akhlak. Pesan dakwah dalam 

aspek akidah berupa iman kepada Allah yaitu menyebut nama Allah, 

mendekatkan diri kepada Allah dan Zikrullah, iman kepada rasul yaitu meyakini 

bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah dan melantunkan Selawat, iman 

kepada hari akhir yaitu meyakini adanya kehidupan akhirat, iman kepada qada 

dan qadar yaitu yakin bahwa allah sudah menentukan yang terbaik bagi 

hambanya, dalam aspek akhlak, bahwasanya dalam aspek akhlak terdapat akhlak 

terhadap Allah yaitu tawakal, syukur dan ikhlas, adab dalam melaksanakan tradisi 

batumbang ini yaitu seperti apa yang seharusnya dilaksanakan tidak bercanda saat 

melaksanakan tradisi batumbang, serta akhlak terhadap masyarakat yaitu 

ukhuwah islamiyah. 


