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 Perbedaan pendapat tentang bentuk-bentuk tradisi dan kebudayaan masyarakat 

dengan nilai-nilai agama sering kali menimbulkan konflik antar sesama anggota 

masyarakat. Pada dasarnya tiap-tiap tradisi dan budaya dalam kehidupan masyarakat 

Islam telah mengalami proses akulturasi antara satu budaya dengan budaya lainya. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap bentuk-bentuk akulturasi budaya 

religi dalam kehidupan masyarakat, serta melihat bagaimana gambaran kepercayaan 

yang ada pada umat beragama di masyarakat sekitar Situs Gunung Srandil, Desa 

Glempang Pasir, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. 

 Fokus penelitian ini adalah bentuk-bentuk akulturasi budaya religi antara 

masyarakat Islam dengan masyarakat penganut kepercayaan Kejawen Situs Gunung 

Srandil, di Desa Glempangpasir, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Peneliti 

menitikberatkan penelitianya kepada kehidupan masyarakat sekitar Situs Gunung 

Srandil. Objek pengamatan utamanya adalah budaya religi Islam, budaya religi 

kepercayaan Kejawen, tradisi lokal masyarakat Desa Glempangpasir, kegiatan sosial 

masyarakat Desa Glempangpasir, serta budaya baru yang muncul akibat proses 

akulturasi yang terjadi antara masyarakat Islam dengan masyarakat Kejawen. 

 Proses Akulturasi budaya religi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Desa 

Glempang Pasir selama bertahun-tahun tentunya sangat penting untuk meredam 

perbedaan-perbedaan dalam kehidupan masyarakat yang berpotensi menimbulkan 

perpecahan dan konflik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa tradisi dan budaya 

masyarakat yang muncul dari proses akulturasi budaya religi tersebut, sehingga tradisi 

dan budaya yang bersifat umum dan dapat dilaksanakan secara bersama-sama oleh 

setiap warga masyarakat. Akulturasi budaya religi pada masyarakat Desa 

Glempangpasir berlangsung dengan baik, serta menjembatani terwujudnya kehidupan 

masyarakat yang penuh rasa toleransi dan menghargai satu sama lain. 

Akulturasi Budaya Religi di Desa Glempangpasir sudah berjalan dengan baik 

juga tidak lepas dari peran pemerintah desa dan masyarakat, harapanya proses akulturasi 

yang sudah berjalan dengan baik dapat memperkokoh kerukunan antar anggota 

masyarakat. Jika kerukunan dalam kehidupan masyarakat sudah terwujud, maka potensi 

timbulnya konflik dan pertentangan dalam kehidupan masyarakat akan dapat dihindari. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 
A. LATAR BELAKANG 

Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak sekali kebudayaan di dalam 

kehidupan masyarakatnya. Keberagaman budaya inilah yang selanjutnya menjadi 

identitas bagi masing-masing daerah yang dipegang teguh oleh masyarakat. Ada 

beberapa kebudayaan yang jika dibenturkan dengan nilai-nilai religi juga akan 

memunculkan sebuah kebudayaan baru yang terwujud dari proses pencampuran atau 

akulturasi. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap daerah di Indonesia pasti memiliki 

kebudayaan yang lekat nilai-nilai di dalamnya dengan unsur-unsur keagamaan. Hal-

hal semacam ini harus di jaga eksistensinya, karena budaya-budaya keagamaan 

kerap kali menjadi simbol di dalam kehidupan masyarakat. 

Soerjono Soekanto (2013:150) mengatakan bahwa, kebudayaan adalah sebuah 

kompleks yang mencakup berbagai pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moralitas, 

hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan 

yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Maka dapat dikatakan 

bahwa kebudayaan dapat dipelajari oleh seluruh anggota masyarakat. Sifat 

kebudayaan yang universal mencakup cara-cara dan pola-pola berpikir, merasakan, 

dan bertindak. 

Selo Soemardjan dkk.(1974:133) merumuskan bahwa kebudayaan sebagai 

semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya masyarakatmenghasilkan 

teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah (material culture) 
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yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta 

hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat. Hal ini dapat memberikan 

sebuah gambaran bahwa hasil dari kebudayaan masyarakat sangat banyak 

bentuknya. Terutama pada kebudayaan yang sifatnya religi, bahwa kebudayaan 

religi dapat juga berbentuk budaya berupa perilaku (laku), maupun yang berbentuk 

kesenian. 

Setiap kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan tentunya tidak 

dapat lepas dengan pergeseran-pergeseran. Pergeseran-pergeseran dalam hal ini 

dapat berupa nilai-nilai yang dipegang, norma dan moral, perilaku, atau kebiasaan-

kebiasaan dalam masyarakat. Perkembangan zaman tentunya merupakan sebuah 

faktor yang menyebabkan masyarakat harus mampu menyesuaikan pola hidupnya 

dengan keadaan zaman. Begitu pula dengan kebudayaan yang sifatnya religius, 

pengaruh perkembangan akan membuat masyarakat dapat menyesuaikan nilai-nilai 

religiusnya dengan perkembangan zaman. 

Perkembangan kebudayaan masyarakat Jawa mengalami Akulturasi dengan 

beberapa kultur yang ada, baik itu Kultur Agama maupun Kultur Sosial. Hasil cipta, 

rasa, dan karsa merupakan kebudayaan yang berkembang dalam kehidupan 

masyarakat. Pikiran dan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus dan 

berulang-ulang adalah cikal bakal terciptanya sebuah tradisi dalam kehidupan. 

Ihromi (Ed.) (2016:36) menyatakan bahwa tiap-tiap adat yang meningkatkan 

ketahanan suatu masyarakat dalam lingkungan tertentu merupakan adat yang dapat 

di sesuaikan. Kebudayaan Jawa yang ada di Indonesia terdiri dari berbagai macam 
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kebudaya yang telah mendarah daging dalam kehidupan suku-suku yang hidup 

menyebar di seluruh penjuru Pulau Jawa. Walaupun masyarakat Jawa memeluk 

agama dan kepercayaan yang berbagai macam, namun masyarakat Jawa tetap 

memegang budaya asli yang terdiri dari beberapa isme seperti animisme dan 

dinamisme 

Istilah budaya yang berasal dari kata budhi dan daya, sebenarnya merupakan 

sebuah upaya untuk menjalani kehidupan dengan baik, melalui tingkah laku maupun 

kebiasaan. Ihromi (Ed.) (2016:37) menyatakan bahwa kebudayaan merupakan suatu 

penyesuaian pada lingkungan fisik dan kebutuhan-kebutuhan biologis, kebudayaan 

juga merupakan suatu penyesuaian pada lingkungan sosial. Begitu pula dengan 

masyarakat Jawa yang melaksanakan budaya warisan nenek moyangnya, namun 

tetap memegang nilai-nilai Agama atau Kepercayaan yang dipeluknya. Budaya laku 

(tirakat) dan budaya yang berupa seni seperti Wayang, Gamelan, sampai Suluk dan 

Serat adalah contoh budaya yang berjalan dengan penyesuian terhadap kondisi dan 

situasi kehidupan masyarakat serta nilai-nilai agama yang dipeluk masyarakat itu 

sendiri. Adapun pelaksanaan budaya tersebut pada budaya laku contohnya adalah 

ketika orang Jawa melaksanakan laku Topo Broto, dan puasa weton. Walaupun laku 

yang dilakukan di luar syariat agama, namun pelaksanaanya tetap ditujukan kepada 

Tuhan yang Maha Esa. Pada budaya Jawa yang berupa kesenian Jawa yang 

memiliki nilai religious, seperti contohnya pada pertunjukan kesenian Wayang Kulit. 

Wayang Kulit yang dahulu jalan ceritanya berasal dari kitab-kitab kesusastraan 

Hindu yang telah diubah sedemikian rupa oleh Sunan Kalijaga, sehingga dapat 
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dijadikan sebagai sarana dakwah dalam penyebaran Agama Islam. Dari penjelasan 

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penyesuaian kebudayaan atau akulturasi 

yang ada pada kebudayaan masyarakat Jawa tidak bertujuan untuk merubah 

kebudayaan agar nanti tercipta sebuah budaya baru. Lebih tepatnya ada 

menyesuaian budaya dengan keadaan, kondisi masyarakat dan agama yang dipeluk 

oleh masyarakat. 

Masyarakat Jawa memang sangat dekat dengan budaya laku (tirakat), 

budaya laku Kejawen semacam inilah yang kerap kali menimbulkan persepsi negatif 

dalam kaitanya dengan Agama. Sidik Purnama Negara (2010:60) mengatakan 

bahwa musyrik adalah sikap dan perbuatan manusia yang tidak percaya sama sekali 

adanya hidup atas kehendak Tuhan yang Maha Esa, atau mempercayai dan meyakini 

akan tetapi tidak mau mensyukuri suratan hidup yang diberikan, lalu bersekutu dan 

menyembah selain Tuhan demi tercapainya keinginan duniawi. Hal ini adalah 

sebuah kesalahpahaman yang kerap kali menjadikan budaya laku Kejawen 

sebagaimana sesuatu tindakan musyrik yang menyimpang dari nilai-nilai agama. 

Padahal budaya laku (tirakat) yang sering dilaksanakan oleh masyarakat Jawa lebih 

bertujuan untuk menghayati atau mendekatkan diri dengan Tuhan yang Maha Esa. 

Timbulnya kekeliruan terhadap tujuan, rata-rata lebih didasarkan kepada nafsu 

terhadap harta dan tahta. Hal ini muncul karena faktor-faktor ekonomi yang tidak 

diimbangi dengan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. 

Agama Islam di Jawa memiliki karakter dan ekspresi keagamaan yang unik. 

Hal ini karena penyebaran Islam di Jawa, lebih dominan dengan bentuk Akultrasi. 
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Pola akulturasi Islam dan budaya Jawa bisa dilihat pada ekspresi masyarakat Jawa, 

juga didukung dengan kekuasaan politik kerajaan Islam Jawa. Pada hal ini seperti 

yang pernah terjadi pada Kerajaan Mataram yang berhasil mempertemukan Islam 

Jawa dengan kosmologi Hinduisme dan Budhisme. Pada era abad ke 19 terdapat 

relasi yang fluktuatif Islam dengan budaya Jawa, namun wajah Islam Jawa yang 

akulturatif terlihat dominan dalam hampir setiap ekspresi keberagamaan masyarakat 

muslim di wilayah ini. Sehingga sinkretisme dan toleransi agama menjadi satu 

watak budaya yang khas bagi Islam Jawa. 

Penyebaran Islam di tanah Jawa berkembang melalui Akulturasi  dengan 

nilai-nilai kearifan hidup masyarakat Jawa, baik melalui syari’at maupun kesenian 

yang mengandung unsur-unsur agama. Hal ini sangat terlihat semenjak 

perkembangan penyebaran Islam pada masa Kerajaan Mataram Islam dan masa 

Walisongo. Penyebaran agama Islam pada masa itu harus disesuaikan dengan nilai-

nilai budaya Jawa, agar dapat diterima dalam kehidupan masyarakat. Para pemuka 

agama Islam pada masa itu menyesuaikan ajaran-ajaran Islam dengan kebiasaan 

masyarakat yang pada saat itu masih bercorak Hindu dan Budha, dalam hal 

peribadatan serta seni dan kesusastraan. Namun penyesuaian ini tidak melenceng 

dari ajaran inti Syari’at Islam, contohnya dalam penyebaran agama Islam 

menggunakan Wayang yang digunakan oleh Sunan Kalijaga. Pagelaran wayang 

kulit pada kala itu dikemas sebagaimana ajang dakwah dengan melakukan 

perombakan cerita pewayangan sesuai ajaran-ajaran dakwah Islam. Lakon-lakon 

wayang gubahan dari kitab-kitab Hindu yang dipentaskan sebagai dakwah pada 
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masa lalu contohnya adalah Jimat Kalimasada, Dewa Ruci, hingga Petruk Dadi 

Ratu. 

Ketik berbicara tentang situs Gunung Srandil di Desa Glempangpasir, 

Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, maka secara otomatis akan membicarakan 

tentang Kebudayaan Religi dan Kepercayaan Masyarakat. Di mana situs Gunung 

Srandil ini merupakan situs religi yang di dalamnya terdapat banyak sekali petilasan 

yang berlatar belakang beberapa agama seperti : Islam, Hindu, Budha, dan 

kepercayaan Kejawen. Gunung Srandil sudah tak asing lagi bagi masyarakat 

Kabupaten Cilacap dan sekitarnya sebagai tempat menepi atau bersemedi dalam 

rangka mendekatkan diri dengan sang pencipta. 

Srandil merupakan punden tertua di tanah Jawa yang dahulunya merupakan 

tempat penyebaran agama Islam di pesisir Kabupaten Cilacap. Di mana pada kala 

itu di kawasan Cilacap belum ada pemeluk agama Islam, mayoritas masyarakat pada 

masa itu masih memeluk agama Hindu, Budha, dan sebagian lagi pemeluk 

kepercayaan Kejawen. Bukti situs Gunung Srandil pernah menjadi pusat penyebaran 

agama Islam di pesisir adalah dengan adanya salah satu Pepunden Syeh Maulana 

Maghribi atau lebih dikenal dengan Pepunden Mbah Gusti Agung. 

Lokasi Gunung Srandil sebenarnya masih dibawah naungan TNI Angkatan 

Darat, yang dikelola oleh Densibang (Detasemen Seni dan Bangunan). Untuk 

pemeliharaanya dilakukan secara pribadi-pribadi oleh masyarakat setempat. Konon 

Gunung Srandil merupakan titik utama Eyang Semar atau Kaki Tunggul Sabdo Jati 
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Doyo Amung Rogo. Sedikitnya ada tujuh titik punden. Ke-tujuh titik tersebut 

terbagi dalam dua lokasi, yaitu lokasi di bawah ada lima titik pepunden dan dua titik 

lainnya ada di puncak Gunung Srandil. Kesemuanya merupakan rangkaian yang 

berurutan apabila hendak berziarah. Dimulai dari Eyang Guru, atau Eyang Sukmo 

Sejati, atau Eyang Sukmo Sejati Kunci Sari Dana Sari yang menjadi kunci pertama 

atau kunci pembuka Gunung Srandil. Di  lokasi inilah peziarah menyampaikan 

maksud dan tujuanya serta minta ijin untuk berziarah ketempat berikutnya. Ke-dua 

adalah Eyang Gusti Agung Sultan Murahidi, ini merupakan titik gaib pertama tertua 

di  sini, letaknya disebelah Timur dalam lokasi pagar Gunung Srandil. Ke-tiga 

adalah Nini Dewi Tunjung Sekar Sari, ini merupakan keramat murni sebagai 

pendamping atau istri dari Eyang Semar, terletak di  bawah sebelah Selatan dalam 

lokasi pagar Gunung Srandil. Ke-empat adalah Eyang Semar atau Kaki Tunggul 

Sabdo Jati Doyo Amung Rogo. Tempat ini merupakan titik utama Gunung Srandil. 

Terletak bersebelahan dengan keramat Nini Dewi Tunjung Sari.  Berikutnya yang 

ke-lima adalah Petilasan Eyang Juragan Dampu Awang, atau Sampokong, atau 

Sunan Kuning. Seorang juragan (saudagar) kaya dari Negeri China beragama Islam, 

yang dahulunya pernah singgah untuk melakukan semedi di  tempat ini. Letaknya 

disebelah Utara, sisi kanan dari pintu gerbang masuk Gunung Srandil. Yang ke-

enam Petilasan Eyang Langlang Buana, merupakan titisan dari Dewa Wisnu yang 

masih ada kaitannya dengan Kerajaan Pajajaran, di Jawa Barat. Terletak di  puncak 

Gunung Srandil. Titik yang ketujuh adalah Eyang Mayang Koro atau Hanoman, 

yang menjadi gaib murni sebagai pendamping Eyang Langlang Buana. 
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Dari ketujuh pepunden inilah yang kerap kali didatangi orang para peziarah 

dari Kabupaten Cilacap dan sekitarnya atau bahkan dari daerah-daerah tanah Jawa 

maupun luar Jawa. Bentuk Akulturasi kebudayaan dalam hal ini adalah penggunaan 

sarana-sarana ritual seperti kembang setaman, kemenyan, hingga sesaji yang erat 

kaitanya dengan tradisi kejawen, walaupun dengan penyampaian doa tetap sesuai 

dengan kepercayaan masing-masing yang umumnya menggunakan doa-doa Islam. 

Hal ini menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian secara mendalam. Dari 

hasil penelitian ini oleh peneliti dituangkan dalam bentuk karya ilmiah skripsi yang 

berjudul “Akulturasi Budaya Islam Kejawen di Situs Gunung Srandil Desa 

Glempangpasir Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap”. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Dengan melihat latar belakang permasalahan yang ada, penulis menemukan 

rumusan masalah untuk diteliti, diantaranya adalah : 

1. Bagaimanakah akulturasi budaya yang terbentuk antara pemeluk agama 

Islam dengan penganut kepercayaan Kejawen? 

2. Bagaimanakah gambaran sistem kerpercayaan di situs Gunung Srandil? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Mengungkap bentuk akulturasi budaya yang terbentuk antara pemeluk 

agama Islam dengan penganut kepercayaan Kejawen di kawasan situs 

Gunung Srandil. 

2. Menggambarkan sistem kepercayaan di situs Gunung Srandil. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk pengembangan keilmuan secara 

teortik dan praktik. Secara teoritik penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangsi terhadap pengembangan keilmuan mengenai fenomena-fenomena 

akulturasi kebudayaan terutama yang menyangkut kepercayaan yang banyak di 

anut oleh masyarakat. Selain itu juga dapat di jadikan sebagai acuan dalam 

melakukan penelitian-penelitan selanjutnya khususnya yang berlokasi di 

kawasan situs Gunung Srandil. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Fakultas 

Dengan adanya penelitian ini, harapanya Fakultas Ilmu Sosial 

khususnya jurusan Politik dan Kewarganegaraan akan memiliki 

tambahan referensi untuk pembelajaran mahasiswa terkait dengan 

Akulturasi Budaya Religi dalam kehidupan sosial masyarakat. 

b. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan masyarakat sebagai 

pengetauan tentang bagaimana bentuk-bentuk Akulturasi Budaya Religi 

dalam kehidupan masyarakat. 
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c. Bagi Pemerintah Kabupaten Cilacap 

Sebagai bentuk dorongan kepada pemerintah untuk ikut ambil 

bagian dalam usaha meningkatkan keharmonisan kehidupan 

masyarakat Kabupaten Cilacap. 

E. BATASAN ISTILAH 

Agar tidak menimbulkan perbedaan pengertian, maka perlu ada penjelasan 

istilah yang digunakan pada penelitian ini. Batasan istilah yang digunakan diambil 

dari pendapat para pakar di bidangnya. Namun sebagian ditentukan oleh dengan 

maksud untuk kepentingan penelitian ini. Beberapa batasan istilah yang perlu 

dijelaskan adalah : 

1.  Akulturasi 

Suyono dalam Rumondor (1995:208) akulturasi merupakan 

pengambilan atau penerimaan satu atau beberapa unsur kebudayaan yang 

berasal dari pertemuan dua atau beberapa unsur kebudayaan yang saling 

berhubungan atau saling bertemu. 

Istilah Akulturasi kerap kali di artikan oleh banyak orang sebagai 

pencampuran nilai-nilai yang menimbulkan munculnya nilai-nilai baru akibat 

dari pencampuran tersebut. Sedangkan akulturasi pada konteks budaya dapat di 

artikan sebagai penyerapan nilai-nilai budaya oleh suatu budaya lain yang 

memunculkan budaya baru hasil dari penyerapan tersebut. 
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2. Akulturasi Budaya 

Koentjaraningrat (1996:155) Akulturasi adalah suatu proses sosial yang 

timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu 

dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing dengan sedemikian 

rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan 

diolah kedalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian 

kebudayaan itu sendiri.  

Akulturasi budaya adalah penyerapan yang terjadi pada seseorang atau 

kelompok masyarakat, sebagai sebuah akibat dari interaksi atau kontak terhadap 

kelompok kebudayaan lain. Sedangkan Akulturasi budaya diartikan sebagai hasil 

dari interkasi manusia dimana kontak dan interaksi budaya antara mereka 

menghasilkan budaya-budaya yang baru. 

3.  Kejawen 

Kejawen yang juga disebut sebagai agami jawi adalah pemahaman 

masyarakat Jawa tentang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Menurut konsepsi Agami Jawi, Tuhan adalah keseluruhan dalam alam 

dunia ini, yang dilambangkan dengan wujud satu dewa yang sangat kecil, 

sehingga setiap waktu dapat masuk ke dalam hati sanubari orang. 

Koentjaraningrat (1994:322) 

Kejawen adalah sebuah kepercayaan yang terutama dianut di pulau Jawa 

oleh suku Jawa dan suku bangsa lainnya yang menetap di Jawa. Kejawen 
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hakikatnya adalah suatu filsafat di mana keberadaanya ada sejak orang Jawa ada. 

Hal tersebut dapat dilihat dari ajarannya yang universal dan selalu melekat 

berdampingan dengan agama yang dianut pada zamannya. Kitab-kitab dan 

naskah kuno Kejawen tidak menegaskan ajarannya sebagai sebuah agama 

meskipun memiliki laku. Kejawen juga tidak dapat dilepaskan dari agama yang 

dianut karena filsafat Kejawen dilandaskankan pada ajaran agama yang dianut 

oleh filsuf Jawa. 

Dapat diartikan Kejawen adalah suatu kepercayaan yang dianut oleh 

orang Jawa sebagai pandangan hidup diluar keagamaan. Kejawen menjadi tata 

hidup dan pandangan orang Jawa dalam menjalani kehidupan dengan arif dan 

baik. Dalam konteks nilai, kejawen juga masuk kedalam nilai-nilai budaya jawa 

yang tetap di pegang teguh oleh masyarakat jawa sampai saat ini. 

4. Islam 

Kata Islam secara etimologis berasal dari akar kata kerja ‘salima’ yang 

berarti selamat, damai, dan sejahtera, lalu muncul kata ‘salam’ dan ‘salamah’. 

Dari ‘salima’ juga muncul kata ‘aslama’ yang berarti menyerah, tunduk, dan 

patuh. Dari kata ‘salima’ juga muncul beberapa kata turunan yang lain, di 

antaranya adalah kata ‘salam’ dan ‘salamah’ artinya keselamatan , kedamaian, 

kesejahteraan, dan penghormatan, ‘taslim’ artinya penyerahan, penerimaan, dan 

pengakuan, ‘slim’ artinya yang berdamai, damai, ‘salam’ artinya kedamaian, 

ketenteraman, dan hormat, ‘sullam’ artinya tangga, ‘istislam’ artinya 
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ketundukan, penyerahan diri, serta ‘muslim’ dan ‘muslimah’ artinya yang 

beragama Islam laki-laki atau perempuan. Munawwir (1997:654)  

.Dengan demikian, Islam berarti penerimaan dari dan penyerahan diri 

kepada Tuhan, dan penganutnya harus menunjukkan ini dengan menyembah-

Nya, menuruti perintah-Nya, dan menghindari politheisme. Kepercayaan dasar 

Islam dapat ditemukan pada dua kalimah syahādatāin("dua kalimat persaksian"), 

yaitu "asyhadu an-laa ilaaha illallaah, wa asyhadu anna muhammadan 

rasuulullaah" - yang berarti "Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan 

saya bersaksi bahwa Muhammad saw adalah utusan Allah". Esensinya adalah 

prinsip keesaan Tuhan dan pengakuan terhadap kenabian Muhammad. Adapun 

bila seseorang meyakini dan kemudian mengucapkan dua kalimat persaksian ini, 

ia dapat dianggap telah menjadi seorang muslim dalam status sebagai mualaf. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 
A. DESKRIPSI TEORITIS 

1. Akulturasi Kebudayaan 

Manusia kerap kali mengganggap diri sendiri sebagai seorang 

perorangan yang satu dengan lainya memiliki banyak sekali perbedaan, baik 

dalam hal pemikiran, kegemaran, kebiasaan, hingga keunikan keunikan lainya 

yang kerap kali membuat kita bangga karena dalam beberapa hal kita masing-

masing berbeda dengan orang lain. Hal paling mencolok dalam hal perbedaan 

tersebut adalah pada reaksi masing-masing manusia dalam menghadapi berbagai 

fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya terhadap tata cara berlaku 

atau berkepercayaan, manusia kerap kali menunjukan reaksi yang sama ketika 

manusia-manusia sebagai makhluk perorangan tersebut berinteraksi dan 

bersosialisasi dalam suatu lingkup yang sama atau yang biasa disebut dengan 

istilah masyarkat. Lingkup yang sama ini sering kali menuntut manusia sebagai 

makhluk perorangan untuk bersikap sama dalam bereaksi terhadap fenomena-

fenomena tertentu dalam kehidupan. Penjelasan tadi menunjukan bahwa kita 

sebagai manusia yang memiliki sifat-sifat menonjol antara satu dengan lainya, 

ketika berkenalan dengan pola-pola kelakuan dalam masyarakat-masyarakat 

lain, maka pola ini akan menimnulkan sebuah kesan yang sama pada diri kita 

sebagai manusia perorangan. 
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Ralp Linton dalam Ihromi,(Ed.). (2016:22) Kebudayaan adalah seluruh 

cara kehidupan dalam masyarakat yang manapun tidak hanya mengenai 

sebagian dari cara hidup itu yaitu bagian yang oleh masyarakat dianggap lebih 

tinggi atau lebih diinginkan. Dengan ini bisa disimpulkan bahwa tidak ada 

manusia atau masyarakat yang dalam kehidupanya tidak mengenal adanya 

kebudayaan. Setiap kelompok masyarakat pasti memiliki kebudayaan, walaupun 

sesederhana apapun tingkat kebudayaanya tetapi tetap saja manusia pada 

dasarnya adalah makhluk berbudaya dan selalu ikut ambil bagian dalam suatu 

kebudayaan. Ihromi (Ed.). (2016:23) Kebudayaan menunjuk kepada berbagai 

aspek di dalam kehidupan manusia. Dari penjelasan ini dapat kita lihat bahwa 

kebudayaan memuat berbagi macam aspek yang terkandung di dalam kehidupan 

manusia. Hal ini meliputi tata cara berlaku, kepercayaan-kepercayaan, dan 

sikap-sikap, dan juga hasil kegiatan manusia yang khas untuk suatu masyarakat 

atau kelompok penduduk tertentu. 

Kehidupan manusia tak bisa lepas dari pengaruh waktu atau zaman 

dimana mereka menjalani kehidupan. Begitupun dengan kebudayaan, sebagai 

hasil dari kegiatan manusia dalam kelompok masyarakat kebudayaan selalu 

dituntut untuk menyesuaikan diri dengan zaman. Ihromi (Ed.). (2016:36) 

menjelaskan tentang anggapan-anggapan dasar mengenai kebudayaan sebagi 

berikut : 
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1. Kebudayaan Dapat Disesuaikan 

Banyak budaya bertahan dan malah berkembang menunjukan bahwa 

kebiasaan-kebiasaan yang dikembangkan oleh suatu masyarakat, disesuaian 

dengan kebutuhan-kebutuhan tertentu dari lingkunganya. Hal ini dapat 

terjadi karena jika masyarakat tidak menyesuaikan kebudayaanya dengan 

perkembangan zaman maka kemungkinan masyarakat tersebut akan bertahan 

akan berkurang dan membuat mereka tersingkir dari peradaban dunia. 

Sebagaimana kebudayaan merupakan suatu penyesuaian terhadap 

lingkungan fisik dan kebutuhan-kebutuhan biologis, kebudayaan juga 

merupakan suatu penyesuaian pada lingkungan sosial. Dalam hal ini dapat 

kita ambil contoh pada kebiasaan masyarakat Hindu Jawa yang gemar 

membangun rumah ditempat-tempat yang tinggi seperti di pegunungan. Hal 

ini dikarenakan kebiasaan masyarakat Hindu Jawa itu sendiri yang gemar 

membangun tempat peribadatan di daerah yang relative tinggi, ini 

dikarenakan tempat tinggi tersebut dianggap tinggi karena akan semakin 

dekat dengan tempat bersemayamnya para dewa di kahyangan. Sehingga 

ketika mereka bertempat tinggal di daerah pegunungan tinggi yang disitu 

terdapat tempat peribadatan maka mereka akan lebih mudah pula dalam 

melaksanakan kegiatan peribadatan. Namun kembali lagi kondisi itu tidak 

selalu terjadi di semua kelompok masyarakat, hal-hal semacam itu tetap 

tergantung dengan kondisi dan kemauan kelompok masyarakat itu sendiri, 

apakah mereka harus benar-benar menyesuaikan diri atau tidak. 
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2. Kebudayaan Merupakan Suatu Integrasi 

Ketika kita mengatakan bahwa beberapa budaya yang tumbuh di dalam 

kehidupan masyarakat kerap kali sama lalu kemudian disamakan antara 

kelompok masyarakat satu dengan kelompok masyarakat yang lainya, maka 

asumsi yang muncul adalah kebudayaan tercipta dari proses-proses integrasi 

mengenai fenomena-fenomena di dalam kehidupan masyarakat yang sifatnya 

seragam. Contohnya pada budaya masyarakat yang melarang hubungan 

suami istri setelah masa keliharan, masyarakat kerap menganggap hal 

tersebut sebagai salah satu metode alami dalam mengendalikan tingkat 

kelahiran. Budaya ini sifatnya lazim di beberapa kelompok masyarakat, 

namun ketika suatu kelompok masyarakat lainya tidak meberlakukan 

larangan tersebut dan mereka memaksakan memberlakukan budaya tersebut 

maka budaya baru itu tidak akan dapat dikatakan sebagai bagian dari budaya 

lama mereka. Hal ini dikarenakan terlalu banyak yang harus diubah, karena 

pada dasarnya kebudayaan itu mewujudkan suatu integrasi. 

3. Kebudayaan Selalu Berubah 

Unsur-unsur suatu kebudayaan memang tidak bisa dimasukan kedalam 

kebudayaan lain tanpa mengakibatkan perubahan pada kebudayaan itu, yang 

harus kita cermati adalah bahwa kebudayaan sifatnya selalu berubah dengan 

mengikuti perkembangan zaman dan perdaban (tidak statis). Tanpa adanya 

gangguan atau pencampuran dari unsur kebudayaan lainpun suatu 
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kebudayaan pasti lama kelamaan akan berubah dengan sendirinya mengikuti 

waktu. Setiap individu dalam lingkup lingkaran kebudayaan juga memiliki 

suatu kebebasan tertentu untuk memperkenalkan variasi dalam cara-cara 

berlaku dan variasi ini pada akhirnya dapat menjadi milik bersama secara 

kelompok, lalu variasi itu akan membutuhkan adaptasi kebudayaan baru. 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebudayaan tetap akan 

mengalami perubahan secara alami seiring dengan berjalanya waktu. 

2. Religi dan Agama 

Seperti yang kita tau bahwa religi dan upacara religi adalah suatu unsur 

yang melekat erat pada kehidupan masyarakat atau suku-suku bangsa manusia. 

Hal ini menjadikan konsep religi menjadi salah satu dari unsur-unsur rumit 

dalam kehidupan manusia yang nantinya akan membentuk sebuah budaya atau 

kebudayaan. Manusia yang berbudaya adalah manusia yang berkepercayaan, 

statement ini mungkin cocok untuk menjadi gambaran awal dari konsep religi 

yang dianut oleh setiap bangsa di berbagai belahan dunia. Pembahasan tentang 

unsur religi memang sudah menarik perhatian pengarang-pengarang etnografi, 

dan menjadi salah satu topic yang paling ramai dideskripsi dalam kepustakaan 

etnografi sejak abad ke-19 yang lalu. 

Sebelum melangkah lebih dalam kepada konsep dan unsur religi, 

alangkah lebih baiknya kita menilik sekilas tentang bagaimana timbulnya atau 

asal mula dari timbulnya religi dalam kehidupan manusia.. Koentjaraningrat 

(2010:48) Taylor di dalam karyanya yang berjudul Primitive Culture : 
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Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, 

Language, Art and Custom (1874), Taylor mengajukan teori tentang asal mula 

religi yang menyatakan bahwa asal mula religi adalah kesadaran manusia akan 

adanya jiwa. Yang dimaksud dengan kesadaran jiwa itu disebabkan oleh dua hal, 

yaitu yang pertama adalah perbedaan yang tampak dan hal-hal yang mati. 

Manusia yang hidup dengan berbagai gerak-geraknya menjalani fase kehidupan 

dimana dirinya makan dan minum, tidur, hingga berjalan, yang dari kesemua 

fenomena fase kehidupan manusia tersebut mengantarkan logika manusia 

kepada pengertian bahwa manusia hidup. Kemudian kehidupan yang berjalan 

dalam dimensi waktu tersebut akan bertemu dengan situasi dimana semua 

kehidupan itu akan berhenti ketika manusia dianggap telah mati. Dari hal 

tersebut lalu timbulah kesadaran manusia bahwa ada sebuah kekuatan luar biasa 

yang menyebabkan adanya proses hidup dan mati. Kedua, adalah peristiwa 

mimpi yang dialami oleh manusia dimana manusia dapat melihat dirinya di 

tempat-tempat lain. Kemudian manusia membuat pembedaan antara dirinya 

secara fisik yang berada di tempat tidur dan bagian dirinya yang pergi di tempat 

lain. Hal tersebut yang merupakan pengambaran tentang kehidupan dan jiwa 

yang mendasari teori awal mula religi menurut E.B. Taylor. 

Selain Taylor ada pula teori tentang asal mula religi yang dikemukakan 

oleh J.G. Frazer. Koentjaraningrat (2010:54) Dalam karyanya yang berjudul The 

Golden Bough (1911), Frazer menyatakan bahwa manusia memecahkan soal-

soal hidupnya dengan akal dan sistem pengetahuanya, tetapi akal dan sistem 
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pengetahuan itu ada batasnya. Makin terbelakang kebudayaan manusia maka 

semakin sempit pula lingkaran pengetahuanya. Soal-soal hidup yang tak dapat 

dipecahkan dengan ilmu pengetahuan akan dipecahkanya dengan ilmu magic, 

atau ilmu ghaib. Frazer juga membedakan antara ilmu ghaib dengan religi, 

dimana ilmu ghaib lebih diartikan sebagai suatu tingkah laku atau sikap manusia 

dalam menggapai suatu maksud tertentu dengan menggunakan kekuatan-

kekuatan yang ada pada alam. Sedangkan religi lebih diartikan kepada suatu 

tingkah laku atau sikap manusia dalam menggapai suatu maksud tertentu dengan 

cara menyandarkan diri terhadap suatu kekuatan luar biasa, roh, atau dewa-dewa  

yang menempati alam. 

Penjelasan tentang Religi sebagai gerbang atau serambi sebelum 

memasuki konsep agama juga di jelaskan oleh ahli teologi Rudolf Otto dalam 

karyanya yang berjudul Das Heilige (1917). Koentjaraningrat (2010:66) 

Pandangan Otto dalam bukunya yang berbunyi,: Uber das Irrationale in der 

Idee des Gottlichen, yang artinya adalah “Mengenai Sifat Tak Rasional dari 

Konsep Tuhan”. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa sifat kepercayaan 

dalam konsep agama agaknya lebih terfokus kepada sosok Tuhan yang dengan 

kuasanya dapat melakukan segala hal tentang kehidupan umat-umatnya. Teori 

ini tentu sangat didukung oleh tokoh-tokoh agama besar seperti Islam, Kristen, 

dan Katholik. Kemudian Otto memisahkan antara kepercayaan yang berdasarkan 

kepada kuasa Tuhan dengan sistem kepercayaan religi yang berdasarkan 

kehidupan masyarakat yang bersahaja. Menurutnya kepercayaan religi yang 
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didasarkan kepada kehidupan masyarakat yang bersahaja belum dapat dikatakan 

sebuah agama dan hanya merupakan tahap pendahuluan dari sebuah agama yang 

belum berkembang. 

Dari paparan di atas maka kita dapat menyimpulkan bahwa perbedaan 

antara agama dan religi ternyata berbeda. Religi lebih diartikan sebagai sebuah 

kepercayaan terhadap sebuah kekuatan yang diyakini manusia lewat emosi dan 

jiwanya. Dalam dunia modern kata religi juga dapat digunakan sebagai 

ungkapan rasa cinta terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dapat ditunjukan 

lewat hasil-hasil kebudayaan, seperti contoh : seni, adat istiadat, maupun norma 

dan moral. Agama sendiri sifatnya lebih mengarah kepada kepercayaan manusia 

terhadap kuasa Tuhan Yang Maha Esa lewat ajaran-ajaran dan tata aturan dalam 

menjalani hidup yang di jelaskan lewat sebuah kitab suci. Agama juga lebih 

bersifat mengatur kehidupan manusia kepada tata kehidupan yang lebih baik 

melalui sebuah ajaran dan konsep ketuhanan.  

3. Akulturasi Budaya Islam dengan Budaya Lokal 

a. Akulturasi Budaya Islam dan Budaya Jawa 

Abdullah (1989: 58) Akulturasi budaya Jawa dan Islam diJawa 

mengambil bentuk dialogis. Berbeda dengan akulturasi Islam dengan budaya 

Melayu yang mengambil bentuk integratif. Perkembangan Islam dihadapkan 

pada resistensi tradisi dan budaya lokal. Hal ini menyebabkan ketegangan 

dan konflik Islam versus Kejawen menjadi ciri utama perkembangan Islam 
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di Jawa, terutama pada abad ke-19 atau masa kolonial. Akulturasi budaya 

Jawa dan Islam dengan pola dialogis, dipahami bahwa Islam dan budaya 

Jawa berkomunikasi dalam bentuk struktur sosial-agama. Adapun relasi 

Islam dan budaya Melayu yang mengambil pola integrasi, dipahami bahwa 

Islam berkembang dan menjadi salah satu penyangga terpenting dalam 

struktur politik Melayu. 

Abdullah (1989: 58) Perkembangan Islam di Jawa mencapai prestasi 

yang dinilai cukup signifikan sehingga menghadirkan fenomena Islam Jawa 

yang unik hingga sekarang ini, adalah pada saat pergeseran wilayah kerajaan 

Islam dari daerah pesisir Demak ke daerah pedalaman agraris (Mataram) di 

bawah kekuasaan Sultan Agung pada abad ke-17. Pada masa Sultan Agung 

ini, mistisisme Jawa mengalami perkembangan yang artikulatif. Raja atau 

sultan dianggap sebagai guru sufi dan kosmologi Hindu-Budha bertemu 

dalam wadah sufisme tersebut. Dalam konteks kebudayaan Jawa, kota atau 

keraton menjadi representasi jalan mistik sufi dan kosmos Islam, sehingga 

sultan dianggap sebagai wali, sosok manusia yang dianugerahi bertumpuk 

kemuliaan. Keyakinan masyarakat Jawa bahwa sultan merupakan wali, 

diperkuat dengan ikonografi bahwa keraton dikelilingi oleh 33 desa yang 

menggambarkan jumlah surga di Gunung Semeru. Masyarakat meyakini 

bahwa Allah bersemayam di hati, sehingga setiap manusia (raja) menjadi 

jembatan ketuhanan makrokosmos. Dalam konteks mistisisme jawa, semua 

entitas terkategorisasi ke dalam dua bagian, yakni wadah dan isi. Wadah 
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adalah alam, tubuh, rakyat, dan Islam normatif, sedangkan isi adalah Tuhan, 

raja, mistik, dan rohani. 

Rakyat sebagai wadah tidak boleh meninggalkan syariat, sementara 

raja sebagai isi dan penggagas mistisisme, dianggap boleh saja 

meninggalkan syariat. Woodward menyatakan bahwa Islam Jawa memang 

diwarnai ketegangan antara penafsiran legal dengan penafsiran mistis, akan 

tetapi keduanya memiliki sumber yang sama yaitu Islam. Oleh karena itulah, 

ia kemudian memperkenalkan varian Islam berupa ”Islam normatif” dan 

”Islam Jawa”. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa Islam membentuk 

karakterinteraksi sosial dan kehidupan sehari-hari di semua lapisan 

masyarakat Jawa. Woodward (1989: 3) 

b.  Evolusi Kebudayaan dan Konsep Religi Jawa 

Kebudayaan adalah hasil dari adanya interaksi manusia secara 

kelompok, dan kebudayaan juga mengalami proses evolusi yang 

perubahanya sejalan dengan berkembangnya siklus hidup masyarakat yang 

menganut kebudayaan tersebut. Dalam konsepsi evolusi secara universal, 

semua hal tersebut dilihat dari sudut pandang manusia yang berkembang 

secara lambat (berevolusi) dari tingkatan terendah sampai kepada tingkatan 

yang lebih tinggi dan semakin kompleks. Hal tersebut tentunya akan dialami 

oleh seluruh manusia di seluruh muka bumi walaupun cepat lambatnya 

berbeda-beda antara satu dengan yang lainya. Perbedaan inilah yang 

menyebabkan hingga saat ini masih ada kelompok masyarakat yang pola 
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hidup dan kebudayaanya masih tetap atau tidak berubah jauh dengan apa 

yang dialami oleh nenek moyangnya pada masa-masa sebelumya. Artinya 

kelompok m-kelompok masyarakat yang seperti ini masih berada pada 

tingkatan proses atau pertengangan dari evolusi tersebut. Namun ada pula 

kelompok masyarakat yang telah berkembang dengan sedemikian rupa 

sehingga telah mencapai tingkat evolusi tertinggi dan menjadikan diri 

mereka hidup dalam pola kehidupan dan budaya yang modern. 

Di dalam Koentjaraningrat (2010:53) Teori J.G Frazer tentang asal 

mula ghaib dan religi dapat diringkas sebagai berikut : Manusia 

memecahkan persoalan-persoalan hidupnya dengan akal dan sistem 

pengetahuanya, tetapi akal dan sistem tersebut ada batasanya. Makin sempit 

kehidupan manusia maka akan makin sempit lingkaran batas akalnya. Soal-

soal hidup yang tidak dapat dipecahkan dengan akal dipecahkanya dengan 

magic atau ilmu ghaib. Penjelasan tentang asal mula ghaib dan religi tersebut 

tentunya menggambarkan bagaimana kehidupan nenek moyang manusia 

pada zaman dahulu, disaat kehidupan manusia di masa itu belum mengenal 

perkembangan ilmu dan teknlogi. Manusia cenderung menyelesaikan 

masalah dengan akal dan sistem, dimana segala masalah akan dicari jalan 

keluarnya dengan menggunakan nalar. Siklus selanjutnya adalah ketika 

manusia tidak bisa menyelesaikan masalah dan akal atau nalarnya, maka 

manusia akan mencari jalan keluar dengan menggunakan magic, ilmu ghaib 

atau kekuatuatan yang berada di luar akal manusia. Taylor di dalam 
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Koentjaraningrat (2010:49) menjelaskan bahwa animism yang dasarnya 

merupakan keyakinan terhadap roh-roh yang mendiami semesta sekeliling 

tempat tinggal manusia, merpkan bentuk religi tertua. Pada tingkat kedua 

dalam evolusi religi, manusia yakin bahwa gerak alam yang hidup itu juga 

disebabkan oleh adanya jiwa dibelakang peristiwa-peristiwa dan gejala-

gejala alam tersebut. Dalam penjelasan ini memaparkan bahwa religi sebagai 

salah satu bagian dari kebudayaan manusia yang berkembang mengikuti pola 

kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu. 

Agama Islam adalah agama yang berkembang sangat baik di 

kehidupan masyarakat Jawa. Hal ini dapat dilihat dari struktur bangunan 

khususnya yang difungsikan sebagai tempat peribaatan umat Islam di Jawa, 

dimana bentuk-bentuk akulturasi dan adaptasi dengan budaya lokal sangat 

terlihat jelas. Dari hal-hal tersebut menyebabkan munculnya penyebutan 

sebagai Islam Santri dan Islam Kejawen yang didadarkan atas kriteria 

pemeluk agamanya. Keontjaraningrat (1999:347) menjelaskan bahwa 

kebanyakan masyarakat Jawa percaya bahwa hidup manusia di alam dunia 

ini telah diatur dalam alam semesta. Sehingga tidak sedikit dari mereka yang 

bersikap nerima, yaitu menyerahkan diri terhadap takdir. Inti dari pandangan 

masyarakat Jawa tentang konsep kosmos tersebut adalah baik diri sendiri, 

kehidupan sendiri, maupun pemikiran sendiri, telah tercakup di dalam 

totalitas alam semesta dan konsep kosmos tersebut. Hal ini tentu 

menggambarkan bagaimana sistem religi masyarakat Islam Kejawen, karena 



26 
 

 
 

mereka tidak melaksanakan sholat, puasa, dan tidak bercita-cita untuk naik 

Haji. Namun mereka tetap percaya kepada Allah SWT/ Gusti Allah sebagai 

tuhan mereka dan Nabi Muhammad SAW/ Kanjeng Nabi. Clifford Geertz 

(1983:165) Islam adalah agama kenabian (ethical prophecy). Putusnya 

hubungan antara Muhammad dengan tradisi adalah tajam dan jelas, dan 

pesan yang dibawanya, atau pesan Tuhan yang diwahyukan kepadanya pada 

pokoknya merupakan rasionalisasi dan penyederhanaan. Dari penjelasan 

Geertz tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pola kepercayaan religi 

Islam masyarakat Jawa identik dengan kebudayaan kejawen. Hal tersebut 

merupakan sebuah rasionalisasi dan penyederhanaan terhadap ajaran Islam.  

c. Bentuk Akulturasi Budaya Religi Masyarakat Jawa 

Toleransi dan penghargaan terhadap agama dan residuum budaya, 

bagi orang Jawa merupakan sebuah kebanggaan. Anderson (1972:7), 

menyatakan bahwa agama dan budaya sangat terkait dengan mitologi Jawa 

yang terillustrasikan melalui dunia pewayangan yang terinternalisasikan 

dalam mindset masyarakat Jawa. Melalui wayang, terdapat berbagai sosok 

yang merepresentasikan keunikan pribadi masyarakat Jawa. Hal ini misalnya 

dapat dilihat pada sosok Yudhistira, yang merupakan lambang raja yang 

bijak dengan jimat suci Kalimasadha; Arjuna sebagai lambang ksatria yang 

lembut hati dan berkemauan keras; Bima sebagai ksatria pemberani yang 

tanpa ampun terhadap musuh-musuhnya namun memiliki komitmen pada 

kejujuran dan kesetiaan; Baladewa sebagai pendidik cucu Arjuna, Parikesit, 
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nenek moyang raja-raja Jawa; Sumbadra sebagai gambaran aristokrat Jawa, 

Kresna sebagai ikon diplomat ulung dan lain-lain. Keseluruhan sosok di atas 

merupakan gambaran ideal manusia. Namun popularitas masing-masing 

tokoh dalam dunia pewayangan tersebut akan berbeda-beda, sesuai dengan 

pengidolaan di masing-masing daerah. Misalnya di Madura, tokoh Baladewa 

sangat popular, masyarakat Pedesaan di Jawa lebih mengidolakan Semar, 

dan Soekarno yang mengidolakan Gatotkaca 

Wayang, di samping menjadi pusat idola karakter Jawa, juga menjadi 

gambaran pertentangan kosmis antara kebajikan dan kesalahan, kebaikan 

dan kejahatan dan seterusnya. Namun pertentangan dimaksud tidak untuk 

saling dibedakan karena sarat ambiguitas dan toleransi, yang karenanya 

justru dapat saling melengkapi. Hal ini misalnya dapat dilihat pada sosok 

Salya, seorang ksatria yang mempersunting Setyawati, anak seorang raseksa. 

Dalam dunia pewayangan, ada penilaian bahwa tidak layak seorang ksatria, 

yakni Saliya memiliki raseksa dalam keluarganya. Oleh karena itu, raseksa 

Bagaspati meminta Salya agar membunuh dirinya, demi kebahagiaan 

puterinya. Permintaan ayah mertua tersebut dikabulkan Saliya dan 

berbahagialah ia bersama Setyawati. Gambaran lain tentang hal ini juga bisa 

dilihat pada sosok Kurawa, yang dinilai tidak baik bukan karena mereka 

jahat, namun karena mereka adalah satria yang jahat, karena seharusnya 

satria itu tidak jahat. Anderson (2000: 14). 
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Gambaran-gambaran mitologi dunia pewayangan itulah antara lain 

konstruk pemikiran dan budaya yang membuat orang Jawa tampil menjadi 

sosok yang relatif toleran dan lapang dada. Di era abad ke-17 inilah pola 

dialogis lebih bersifat harmonis daripada konfrontatif. Namun sejak abad ke-

19, seiring dengan kolonialisme barat atas Indonesia (termasuk Jawa) yang 

lebih berpihak pada kelompok priyayi, kemudian konflik antara Islam 

normatif (santri) dengan priyayi tidak terelakkan. Sebagai konsekuensinya, 

karya satra atau serat yang lahir di era ini, seperti : Serat Darmagandhul, 

Serat Gatholoco dan Serat Cebolek juga bernuansa mendiskreditkan kaum 

santri. Serat-serat tersebut mewakili ideologi kaum priyayi yang kebanyakan 

memiliki hubungan teologis dengan animisme dan hinduisme. Hal ini 

misalnya dapat dilihat pada gambaran-gambaran ideologi dalam serat 

tersebut tentang kaum santri. Kata Mekkah misalnya, diartikan sebagai 

mekah yang dalam bahasa Jawa berarti membuka paha/dua kaki seperti 

berposisi senggama dan lain-lain. Hal ini tentunya sangat menyinggung 

kaum santri, karena perilaku atau idiom-idiom kesantrian digambarkan 

secara negatif dan tidak etis bahkan Islam dianggap sebagai agama asing 

bagi orang Jawa. 

4. Komponen Religi 

Berbagai gagasan dan hipotesa tentang masalah azas dan asal mula religi, 

menunjukan bahwa batapa kompleksnya gejala-gejala terkait keyakinan religi, 

dan betapa sulitnya menerangkanya secara universal dan satu azas dengan satu 
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hipotesa. Namun, religi juga menyangkut konsepsi emosi dan perasaan-perasaan 

yang lebih mendalam dari sekedar itu. Berbagai konsep dan hipotesa yang 

memandang religi dari sudut keyakinan serta pelajaran doktrin saja, walaupun 

ada benarnya toh itupun tidak cukup untuk menerangkan azas dari gejala religi 

dan agama sebagai keseluruhan. Ternyata konsep dan hipotesa yang berusaha 

menganalisa gejala religi dari sudut sikap manusia terhadap dunia yang ghaib 

juga mengandung kebenaran, sedangkan analisa mengenai azas dan asal mula 

religi yang berpangkal pada pelaksanaan upacara religi ternyata tidaklah penting.  

Maka tidak mengherankan jika ada ahli yang mencoba membuat sintesa dari 

konsep dan hipotesa yang ada pada waktu itu yang sedang berlaku mengenai 

masalah azas-azas dan asal mula religi itu sendiri. 

Koentjaraningrat (2007:78) menyatakan bahwa sistem religi atau 

kepercayaan adalah bentuk mainstream dari spiritualitas. Spiritualitas menjadi 

akar dari setiap agama-agama lokal. Keyakinan pada kekuatan sakti yang 

bersifat kabur itu sendiri kemudian meluas menjadi keyakinan bahwa segala hal, 

tidak hanya hal-hal yang luar biasa dan ghaib tetapi juga banyak benda, tumbuh-

tumbuhan sekeliling manusia yang diperlukanya di dalam kehidupan sehari-hari, 

dianggap seakan-akan berjiwa dan dapat berpikir seperti manusia (animatisme). 

Satu langkah lebih jauh lagi dalam proses perkembangan tentang keyakinan 

manusia adalah keyakinan tentang adanya berbagai macam roh yang seakan-

akan mempunyai identitas serta kepribadianya sendiri-sendiri, tetapi yang 

sebagian menempati berbagai hal tertentu di sekelilng tempat kediaman 
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manusia, dan sebagaian lagi menempati dunia ghaib. Akhirnya perkembangan 

yang paling jauh adalah keyakinan akan adanya dewa-dewa, yaitu keyaknan 

kepada makhluk-makhluk halus, yang seperti halnya roh, mempunyai 

kepribadian dan identitas sendiri tetapi mempunyai wujud yang lebih nyata dan 

mantap dalam pikiran manusia. Kemantapan dan kenyataan wujud para dewa-

dewa itu disebabkan oleh pengalaman dan tingkah laku dewa-dewa itu seringkali 

dilukiskan di dalam mitologi serta himpunan dongeng suci lain dari kebudayaan 

yang bersangkutan. 

Waktu keyakinan akan adanya berbagai macam dewa-dewa itu sudah 

mantap terbentuk oleh mitologi, maka timbulah kesadaran akan tokoh dewa 

yang menjadi sebab akan berbagai adat-istiadat dan kepandaian manusia. 

Soderblom dalam Koentjaraningrat (1987:78) juga menyatakan bahwa tokoh 

dewa sepert itu Urheber (penyebab yang paling awal), dan menerangkan bahwa 

dalam banyak religi di dunia, tokoh dewa demikian memiliki watak dualistis, 

artinya dia dapat membawa kebaikan dan kebahagiaan, tetapi juga dapat 

membawa kejahatan dan bencana. Dalam ilmu antropologi masa kini, dewa-

dewa seperti itu di dalam mitologi bangsa-bangsa disebut dengan istilah cultural 

hero. 

a.  Ketaatan Ekspresif Islam Jawa 

Ekspresi dan pengungkapan realitas dan tekstur sosial serta tujuan 

moraldari beragam variasi agama praksis di Jawa, selain dilakukan oleh 

Clifford Geertz, Robert Hefner, dan Ricklefs, juga dilakukan oleh Beatty di 
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desa Bayu, Banyuwangi selatan. Beatty (2001:21) Banyuwangi yang 

merupakan kota paling ujung di Jawa Timur, adalah sosok kota yang 

penduduknya heterogen, yang terbentuk akibat perpecahan dan 

marginalisasi politik, sehingga terjadi migrasi. Para migran tersebut adalah 

Madura, nelayan Mandar dan Bugis, pedagang Cina, Arab, dan etnis Jawa 

di barat yang oleh penduduk asli Banyuwangi disebut wong kulon(an) atau 

orang dari barat atau wong Mentaram (orang Mataram), yang pada 

gilirannya banyak berkolaborasi dengan penduduk asli ketika 

mengembangkan tradisi keagaman. 

 

Bayu adalah sebuah desa yang memiliki kekayaan budaya dan 

tradisikeagamaan yang justru melahirkan keharmonisan. Semua elemen 

masyarakat dari kelas dan ragam manapun berbaur dan melakukan 

kompromi-kompromi teologis tanpa menimbulkan clash. Ada perasaan dan 

tanggung jawab bersama menciptakan suasana kehidupan desa yang penuh 

dengan kedamaian. Oleh karena itu, berbagai ritus terutama slametan, 

pemujaan roh halus, pertunjukan barong yang bernuansa magis, mitos 

tempat keramat dan person misalnya, menggambarkan suasana kekaburan 

hubungan antara elemen-elemen masyarakat di wilayah tersebut. 

Dalam konteks agama Jawa di Bayu, eleman masyarakat yang 

beragam mendatangi slametan tidak dengan menunjukkan ciri khusus 

masing-masing. Oleh karena itu, terdapat kesamaaan dan kebersamaan 
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dalam keragaman. Kesamaan mantera dan doa yang dipanjatkan selama 

ritual slametan berlangsung, diikuti peserta dari berbagai kalangan (mulai 

dari penganut mistik, pantheism, agama normatif dan tradisionalis) 

menunjukkan betapa terjadi proses akomodasi yang mendalam. Proses 

akomodasi yang mendalam dari setiap pihak untuk mengapresiasi tradisi 

dan budaya yang berkembang secara turun temurun, tanpa dihantui oleh 

perasaan dan kesalahan karena sinkretisme yang tidak disadari terutama 

oleh kalangan yang secara nominal memiliki kesalehan agama, namun juga 

rajin melakukan ritual yang berbau magis. Dalam setting pedesaan Jawa 

pedalaman, bukan Jawa pesisir yang didominasi oleh ciri dan karakter 

agrarisnya, terdapat berbagai ungkapan dan manifestasi kepercayaan 

terhadap para penguasa melalui ritual slametan, pemujaan roh halus, 

pertunjukan bernuansa magis, berbagai cara kompromi dengan Islam dan 

negara modern, Islam praksis yang demikian berbaur kental. 

b. Toleransi Keagamaan Masyarakat Jawa 

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang sangat 

memegang teguh nilai agama, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun 

dalam corak kebudayaanya. Bagi masyarakat Indonesia, agama merupakan 

salah satu unsur terpenting yang mempengaruhi pola hidup dan tatanan 

moralitas. Ketuhanan bagi kehidupan masyarakat Indonesia sendiri 

tercermin dalam Pancasila sila-pertama, yaitu sila Ketuhanan Yang Maha 
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Esa. Dimana sila-pertama dalam Pancasila ini menjadi tuntunan kehidupan 

berbangsa dan beragama bagi seluruh warganegara Indonesia. 

Menurut Notonegoro dalam Suyahmo (2014:157), bahwa Tuhan 

pada hakikatnya sebagai suatu Zat yang tidak dapat tidak ada, jadi Zat 

yang pasti ada, Zat yang adanya Nood Zakelyk, Zat Yang Mutlak, 

sempurna, kuasa, tak terbatas dan tak berubah, Sebab Pertama dari segala 

yang ada. Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tuhan 

merupakan Zat yang ada, tidak bermula, dan tidak berkhir, tidak berada 

dalam ruang dan waktu, yang tidak sama dengan apa saja yang didapati, Ia 

(Tuhan) sebagai Zat yang tunggal. Masyarakat Indonesia, khususnya 

masyarakat suku Jawa menempatkan Tuhan sebagai sosok yang tinggi di 

dalam hati dan sanubarinya. Hal ini sangat terlihat pada pemaknaan 

kebudayaan yang secara langsung berhubungan dengan nilai-nilai 

keagamaan, serta dalam melestarikan tradisi dan nilai-nilai kehidupan 

sosial masyarakat. Masyarakat Jawa sudah semenjak zaman dahulu telah 

menempatkan makna dari sebuah tradisi dengan baik dalam nilai-nilai 

keagamaan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tradisi lokal yang 

berhubungan langsung dengan nilai-nilai keagamaan, baik yang bersifat 

seni maupun yang bersifat tatanan kehidupan. 

Suyahmo (2014:157), menjelaskan bahwa ketuhanan sebagai nilai 

substansi yang abstrak, untuk itu perlu adanya keyakinan, pengakuan, dan 

perwujudan dalam perilaku yang merupakan hal-hal pokok yang harus 
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diperhatkan dalam ajaran ketuhanan, dan inilah yang dinamakan “iman”.  

Secara garis besar, agama berdiri dan mendapatkan tempat dalam 

kehidupan masyarakat melalui bentuk-bentuk pengakuan serta perwujudan 

perilaku dari para pemeluknya. Hal tersebut biasa diartikan sebagai iman, 

dimana ketuhanan itu sendiri merupakan bentuk atau perwujudan dari iman 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Notonegoro dalam Suyahmo (2014:157), 

mengatakan bahwa ketuhanan adalah sifat-sifat dan keadaan yang sesuai 

dengan hakekat Tuhan. Dari penjelasan tersebut dapat ditegaskan bahwa 

konsep Ketuhanan perlu difungsikan, artinya bagaimana berfungsinya 

Ketuhanan itu dalam kehidupan dan apakah orang-orang sudah menghayati 

dan mengamalkan. 

Pancasila menurunkan tatanan hidup masyarakat Indonesia dengan 

berdasarkan keagamaan dan kepercayaan yang beragam. Dimana setiap 

warganegara memiliki hak untuk memeluk agama dan kepercayaanya 

masing-masing tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, baik itu pihak 

yang bersifat kelompok, lembaga, maupun pemerintah. Setiap warganegara 

memiliki hak untuk melaksanakan perintah Tuhan Yang Maha Esa, sesuai 

dengan koridor pemaknaan sila-pertama Pancasila. Plato dalam Suyahmo 

(156:2014), menjelaskan bahwa yang menjadi asal mula dari segala 

sesuatu  yang ada merupakan “Ide Kebaikan”. Ide kebaikan ini merupakan 

ide yang paling tinggi tingkatanya dan menjadi sumber atau asal mula dari 

ide-ide yang lain. Dalam tatanan kehidupan masyarakat jawa, ide kebaikan 
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ini seringkali disebut dengan nama “Sangkan Paraning Dumadi”. Nenek 

moyang masyarakat jawa telah menanamkan pengertian kepada anak 

cucunya tentang kehidupan beragama yang toleran dan saling menghargai. 

Di dalam kehidupan masyarakat jawa tentunya banyak sekali ditemukan 

perbedaan antara satu dengan yang lainya. Akan tetapi hampir semua 

masyarakat jawa memegang nilai-nilai yang cenderung melawan efek 

pemecah dan penafsiran-penafsiran yang berpotensi menimbulkan konflik. 

 

B.  KAJIAN HASIL PENELITIAN YANG RELEVAN 

Dalam sebuah penelitian perlu adanya kajian dari penelitian terdahulu yang 

relevan.Harapanya hasil penelitian tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan 

dalam melakukan penelitian yang searah.Hasil dari penelitian terdahulu dapat 

dijadikan sebuah pedoman dalam melangkah dalam tahap-tahap penelitian tertentu. 

Dalam penelitian ini juga mengkaji penelitian terdahulu, penelitian ini dilakukan 

oleh : 

1. Arief Aulia Rahman dalam penelitianya yang berjudul “Akulturasi Islam 

dan Budaya Masyarakat Lereng Merapi Yogyakarta : Sebuah Kajian 

Literasi” pada tahun 2012. Di mana dalam penelitian tersebut memaparkan 

bahwa interaksi antara tradisi masyarakat Lereng Merapi Yogyakarta dan 

ajaran Islam mempunyai makna sebagai akomodasi tradisi masyarakat 

Lereng Merapi Yogyakarta terhadap ajaran Islam. Dapat dipahami bahwa 

akomodasi berbentuk resepsi tradisi Lereng Merapi Yogyakarta atau Jawa 
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terhadap ajaran Islam sebagaimana teori Snouck Hurgronje yaitu teori 

Receptie. Konstruksi ajaran Islam Jawa menunjukan adanya fenomena 

bercampurnya praktik-praktik beberapa keagamaan dan kepercayaan seperti 

Islam, Hindu, dan Budha sehingga menciptakan tradisi baru yaitu Islam Jawa 

(Islam Kejawen). Pengaruh ajaran Islam terhadap tradisi masyarakat Lereng 

Merepi adalah kemunculan paham masyarakat setempat yang memadukan 

antara tradisi Jawa dan ajaran Islam, atau dikenal dengan Islam Jawa. 

Mereka mengembangkan ajaran sufi yang membentuk inti kepercayaan 

Negara (state cult) dan teori Kerajawian. 

2. Andik Wahyun Muqoyyidin dalam penelitianya yang berjudul “Dialektika 

Islam dan Budaya Lokal Jawa” pada tahun 2013 menjelaskan bahwa Islam 

Jawa memiliki karakter dan ekspresi keberagamaan yang unik. Halini karena 

penyebaran Islam di Jawa, lebih dominan mengambil bentuk akul16turasi, 

baik yang bersifat menyerap maupun dialogis. Pola akulturasi Islam 

danbudaya Jawa, di samping bisa dilihat pada ekspresi masyarakat Jawa, 

jugadidukung dengan kekuasaan politik kerajaan Islam Jawa, terutama 

Mataramyang berhasil mempertemukan Islam Jawa dengan kosmologi 

Hinduisme danBuddhisme. Kendati ada fluktuasi relasi Islam dengan budaya 

Jawa terutamaera abad ke-19-an, namun wajah Islam Jawa yang akulturatif 

terlihat dominandalam hampir setiap ekspresi keberagamaan masyarakat 

muslim di wilayah inisehingga “sinkretisme” dan toleransi agama-agama 

menjadi satu watak budayayang khas bagi Islam Jawa. 
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3. Mira Augristina dalam penelitianya yang berjudul “Makna Tradisi 

“Dekahan” Bagi Masyarakat Desa Pakel : Studi Fenomenologi Tentang 

Alasan Masyarakat Melestarikan Tradisi Dekahan Dan Perilaku Sosial 

Yang Ada Didalamnya Pada Masyarakat Desa Pakel, Kecamatan Andong, 

Kabupaten Boyolali”, pada Tahun 2014 menjelaskan bahwa Tradisi Dekahan 

dilakukan dengan tujuan untuk mencari keselamatan dan terhindar dari mara 

bahaya. Penduduk desa percaya bahwa jika mereka melakukan tradisi 

Dekahan maka desa dan seluruh warganya akan terhindar dari hal-hal buruk. 

Tradisi Dekahan memiliki makna untuk mengungkapkan rasa syukur kepada 

Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rezeki melalui tanaman 

yang ditanam oleh masyarakat dan memohon keselamatan, ketentraman, 

serta kesejahteraan dalam hidup. Selain itu tradisi dimaknai sebagai tempat 

untuk berkumpul dan bertukar pikiran antar warga masyarakat. Alasan 

masyarakat masih melestarikan tradisi Dekahan yaitu (1) menjaga tradisi 

kebudayaan lokal yang sudah ada sejak dahulu, (2) tingkat pendidikan 

masyarakat yang rendah, sehingga masih banyak yang percaya terhadap 

mitos dan melakukan ritual seperti memberi sesajen dibawah pohon atau 

sendhang. (3) Kehidupan sosial budaya masyarakat yang masih erat dengan 

budaya lokal seperti slametan kematian, suronan, dan selamatan desa . 

Perilaku sosial yang ada dalam tradisi Dekahan seperti perilaku bersedekah, 

saling menghormati, terciptanya kerukunan, dan eksistensi diri. Sikap saling 

menghormati yang ditunjukkan oleh masyarakat desa mewujudkan 
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kerukunan antar anggota masyarakat. Selain itu keikutsertaan seluruh warga 

dalam acara tersebut adalah bentuk dari eksistensi diri. Tradisi Dekahan 

yang masih berlangsung hingga sekarang merupakan sebuah hasil dari 

ideologi warga yang secara terus menerus dikonstruksi, sehingga kemudian 

muncul perilaku-perilaku yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri. 

4. Ummi Sumbulah pada penelitianya yang berjudul “Islam Jawa dan 

Akulturasi Budaya : Karakteristik dan Ketaatan Ekspresif”, pada tahun 2012 

menjelaskan bahwa Dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia, 

toleransi orang Jawa terhadap agama-agama lain, secara umum masih tinggi. 

Bahkan dalam penilaian para antropolog, toleransi yang diekpresikan Islam 

Jawa bukanlah toleransi murni, namun telah mengalami semacam 

”sinkretisme” ekspresif dengan tradisi pra-Islam, khususnya anismisme dan 

hinduisme. Dengan demikian, hampir tidak ada batas antara toleransi dan 

sinkretisme Islam Jawa dengan agama-agama lain. Hal ini karena mereka 

memiliki kebajikan dan kearifan lokal (local wisdom) yang diserap dari 

berbagai akar budaya, ajaran falsafah dan agama serta tradisi yang sudah 

mengakar kuat di bumi Jawa, bahkan jauh sebelum kehadiran Islam di 

nusantara ini. Agama praktis yang tampil demikian elegan dan artikulatif 

pada Islam Jawa, menunjukkan demikian variatif dan kompleksnya respon, 

pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap realitas spiritual.  

5. Galih Latiano, pada penelitianya yang berjudul “Dimensi Religiusitas Dalam 

Tradisi Masyarakat Islam Aboge Desa Kracak Kecamatan Ajibarang, 
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Kabupaten Banyumas” pada tahun 2014 menjelaskan bahwa terdapat 

beberapa tradisi pada masyarakat Islam Aboge di desa Kracak kecamatan 

Ajibarang kabupaten Banyumas, diantaranya: a) Tradisi Badha Kupat atau 

Idhul ‘Idhi, dimaksudkan untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadhan, 

b) Tradisi Sedekah Bumi, dilaksanakan dengan tujuan untuk membersihkan 

desa dari segala bentuk dosa dan kesalahan yang telah diperbuat oleh 

masyarakat, c) Tradisi Suran, dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada 

Allh Swt. dan untu mengingat kembali napak tilas perjuangan para Nabi dan 

Rasul dalam menyebarkan dan memperjuangkan agama Allah Swt., d) 

Tradisi Rebo Wekasan, dimaksudkan tolak bala, e) Tradisi Ganti Jaro atau 

Rajabiyah, dimaksudkan untuk mengganti pagar yang mengelilingi masjid 

Saka Tunggal dan makam Mbah Mustholih, f) Tradisi Babaran / Ritual 

Kelahiran Bayi, berupa slametan kecil sebagai bentuk rasa syukur dan 

sebagai bentuk permohonan kelancaran dalam proses kelahiran. 
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C. KERANGKA BERPKIR 

Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2011 : 60) mengemukakan bahwa 

“Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang 

penting jadi dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman 

yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang 

paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk 

proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan” 
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BAB V 
PENUTUP 

A. SIMPULAN 

 Setelah melakukan penelitian tentang ”Akulturasi Budaya Islam Kejawen di 

Situs Gunung Srandil Desa Glempangpasir Kabupaten Cilacap” kurang lebih 

selama 1 minggu di lokasi penelitian, peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal 

diantaranya adalah: 

1. Masyarakat Islam Desa Glempangpasir adalah masyakat pemeluk agama Islam 

yang memiliki hubungan kedekatan dengan Organisasi Nadlathul Ulama, dan 

sangat meneladani sosok para Walisanga sebagai panutan dalam kehidupan 

beragama. Merupakan masyarakat Islam yang terstruktur dan terorganisir dalam 

menjalankan kegiatan-kegiatan keagamaan dengan wadah organisasi Nahdlathul 

Ulama. Dengan kondisi kehidupan umat beragama masyarakat yang sangat 

beragam, masyarakat Islam Desa Glempangpasir memiliki karakter yang 

terbuka. Selain itu masyarakat juga menjunjung tinggi pluralisme, dan 

menjadikan tradisi dan kebudayaan jawa sebagai sebuah identitas. Masyarakat 

pemeluk kepercayaan Kejawen Desa Glempangpasir adalah masyarakat 

penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang seluruh ajaran dan 

nilai-nilai hidupnya berasal dari kearifan lokal nenek moyang masayarakat Jawa. 

Kegiatan dan ritual penghayatan masyarakat penganut kepercayaan Kejawen di 

wadahi oleh paguyuban “Tunggul Sabdo Jati”, dan lokasi pemusatan ritualnya 

berada di situs Gunung Srandil. Dengan wadah paguyuban yang di pantau oleh 

pemerintah lewat MLKI, masyarakat penganut kepercayaan Kejwen Desa 
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Glempangpasir menjalankan ajaran dan nilai-nilai kepercayaan yang dianutnya 

dengan saling menghormati antara satu dengan yang lainya. Selain itu juga 

masyarakat penganut kepercayaan Kejawen di Desa Glempangpasir berperan 

aktif dalam beberapa bidang kehidupan, seperti pariwisata, kebudayaan, dan 

pemerintahan desa. 

2. Masyarakat Desa Glempangpasir adalah masyarakat dengan keberagaman 

pemeluk agama dan kepercayaan yang memegang teguh nilai-nilai dan budaya 

masyarakat Jawa sebagai identitas. Dengan melestarikan nilai-nilai dan 

kebudayaan masyarakat Jawa, masyarakat Desa Glempangpasir memiliki 

pegangan dan tuntunan hidup yang jelas dalam menjalani kehidupan yang 

semakin modern dan terhindar dari krisis karakter pada masyarakat. 

B. SARAN 

Dengan melihat hasil penelitian dan simpulan, maka ada beberapa hal yang 

perlu disampaikan oleh peneliti, diantaranya sebagai berikut: 

1. Bersama dengan masyarakat, pemerintah harus lebih meningkatkankan 

dan mengembangkan potensi Desa Glempangpasir sebagai desa pusat 

kegiatan religi dan menjaga nilai-nilai agama dan budaya lokal di Desa 

Glempangpasir. 

2. Keberagaman umat pada kehidupan masyarakat merupakan sebuah 

kekayaan sekaligus tantangan dalam mewujudkan kehidupan umat 

beragama yang aman, damai, dan terbuka. Sesama pemeluk agama 
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maupun kepercayaan harus selalu berpegang teguh kepada nilai-nilai 

yang berlaku di dalam kehidupan umat beragama dan bermasyarakat. 

3. Pandangan tentang hubungan Islam dengan Kejawen harus semakin 

dikuatkan, hal ini karena hal tersebut kerap menjadi sesuatu yang sensitif 

pada masyarakat umum. Masyarakat harus dapat membedakan makna 

dari agama dan kepercayaan, serta memaknai tradisi dan kebudayaan 

sebagai kearifan lokal yang berasal dari kehidupan nenek moyang pada 

zaman dahulu. 
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