
 

 

ABSTRAK 

SITI SARITILAWAH: Pesan Dakwah Dalam Permainan Bola Leungeun 

Seuneu (Studi Kasus Tentang Seni Islam Permainan Bola Leungeun Seuneu di 

Pondok Pesantren Dzikir Al-Fath Desa Karang Tengah Kecamatan Gunung 

Puyuh Kota Sukabumi) 

          Dakwah melalui budaya adalah salah satu cara yang ditempuh bagi 

kalangan da’i dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Kearifan lokal merupakan 

nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat; nilai-nilai yang diyakini 

kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertingkah laku sehari-hari masyarakat 

setempat.  

            Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejarah Permainan Bola 

Leungeun Seuneu, nilai-nilai yang diusung serta salah satu unsur dakwah yang 

sangat penting yaitu mengenai pesan dakwah yang disampaikan dalam Tradisi 

Permainan Bola Leungeun Seuneu. Lokasi Penelitian di Pondok Pesantren Dzikir 

Al-Fath Kota Sukabumi. 

          Penelitian ini menggunakan metode atau pendekatan penelitian studi kasus 

kualitatif dimaksudkan agar mempermudah mendeskripsikan suatu kasus yang 

lebih spesifik (baik kejadian maupun fenomena tertentu) mengenai Pesan Dakwah 

dalam Permainan Bola Leungeun Seuneu. Penelitian ini dilakukan dengan 

menempuh langkah-langkah menentukan objek penelitian, metode penelitian, 

jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan kemudian di analisis 

dengan memilih dan mengklasifikasikan data tersebut agar mempermudah dalam 

penarikan kesimpulan. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Sejarah Tradisi Permainan Bola 

Leungeun Seuneu berawal dari Nyo-nyo O Seuneu yang dilakukan oleh Maung 

Bodas, lalu dikembangkan oleh pasukan Padjajaran jadi seni, silat dan budaya 

Padjajaran yang kemudian dikembangkan dan dilestarikan oleh Pondok Pesantren 

Dzikir Al-Fath. Namun seiring berjalannya waktu, seni budaya Sunda ini diamati, 

dtiru dan dimodifikasi oleh Pimpinan Pondok Pesantren Dzikir Al-Fath yang tidak 

hanya sekedar dimainkan saja, tetapi ada aturan dan ketentuan khusus serta makna 

dan pesan dakwah yang dimainkan dalam Permainan Bola Leungeun Seuneu. 

Penelitian ini juga memperlihatkan adanya Nilai-nilai yang terkandung dalam 

Permainan Bola Leungeun Seuneu yaitu menunjukkan adanya aspek nilai sosial, 

di antaranya nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai solidaritas dan sportifitas. Selain 

adanya nilai-nilai yang diusung, juga adanya Pesan dakwah yang terdapat dalam 

Permainan Bola Leungeun Seuneu yaitu termasuk pada salah satu kategori pesan 

dakwah yang menyangkut pada masalah keimanan atau aqidah (keyakinan).  


