
 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pulau Jawa merupakan salah satu pulau dalam rangkaian kepulauan di Indonesia, 

pulau Jawa terbagi dalam lima wilayah administrasi pemerintahan provinsi yaitu, Jawa 

Timur, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Barat dan DKI Jakarta, secara antropologi 

budaya, yang disebut suku bangsa Jawa adalah orang-orang yang secara turun-temurun 

menggunakan bahasa Jawa dengan berbagai ragam dialeknya dalam kehidupan 

kesehariannya, dan bertempat tinggal di wilayah Jawa Tengah ,D.I Yogyakarta dan Jawa 

Timur, wilayah suku bangsa Jawa biasanya disebut Tanah Jawa. Pada masa lalu sistem 

kekeluargaan di Jawa tergambar adat-istiadatnya, akan tetapi hal tersebut berangsur-angsur 

menghilang karena modernisasi semakin menuntut hukum adat agar berubah, dasar-dasar 

kemasyarakatan Jawa itu harus menyesuaikan perkembangan zaman, sehngga adat-istiadat 

(tradisi) pun semakin banyak ditinggalkan setelah Indonesia merdeka. Sisa-sisa kearifan lokal 

seperti tradisi adat masyarakat tradisional Jawa itu sebagian masih ada yang diberlakukan 

khususnya dalam bentuk acara-acara seremonial, seperti kelahiran, kematian ,bersih desa, 

makam dan pernikahan (Budiono Herusatoto, 2008: 68) 

Masyarakat Jawa sangat kental dengan aktivitas tradisi, tradisi Jawa masih 

mendominasi berbagai macam tradisi nasional di Indonesia. Di antara faktor penyebabnya 

adalah begitu banyaknya orang Jawa yang menjadi elite negara yang berperan dalam 

percaturan kenegaraan di Indonesia sejak zaman sebelum kemerdekaan maupun sesudahnya. 

Nama-nama Jawa juga sangat akrab ditelinga bangsa Indonesia, begitu pula istilah-istilah 

Jawa. Hal ini membuktikan bahwa tradisi dan budaya Jawa memberi warna dalam berbagai 

permasalahan bangsa dan negara di Indonesia. Di sisi lain ternyata tradisi Jawa tidak hanya 

memberikan warna dalam pencaturan kenegaraan, tetapi juga berpengaruh dalam keyakinan 
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dan praktik-praktik keagamaan. Masyarakat Jawa yang memiliki tradisi banyak di pengaruhi 

oleh ajaran kepercayaan Hindhu dan Buddha yang terus bertahan hingga sekarang, meskipun 

mereka telah memiliki keyakinan atau Agama yang dipeluk meskipun berbeda-beda seperti 

Islam, Kristen, atau yang lainnya.  (Muhammad Subhan, dalam EbookBrowse.com : 4) 

 Tradisi sebagai unsur budaya Jawa masih sangat dipertahankan di Indonesia 

terutama di Pulau Jawa seperti halnya Kenduren atau selametan adalah tradisi yang sudah 

turun temurun dari zaman Hindhu-Budha yang diadopsi oleh Islam untuk menyebarkan 

agama Islam. Kenduren yaitu do’a bersama yang di hadiri oleh masyarakat dan dipimpin oleh 

pemuka adat yang dituakan disetiap lingkungan, dan yang disajikan berupa tumpeng, atau 

nasi rames lengkap beserta lauk-pauknya, tumpeng dan nasi rames inilah yang nantinya akan 

dibagikan kepada para hadirin yang datang menghadiri acara tersebut, tujuan dari acara ini 

adalah meminta keselamatan untuk yang di doa’akan dan keluarganya agar mendapatkan 

keberkahan. Selain Kenduren  juga ada Sekaten yaitu sebuah upacara kerajaan yang 

dilaksanakan selama tujuh hari, konon asal-usul upacara ini yaitu berasal dari pengaruh 

kerajaan Demak, upacara ini sebenarnya merupakan sebuah perayaan hari kelahiran Nabi 

Muhammad SAW, menurut cerita rakyat kata Sekaten berasal dari istilah dalam agama Islam 

Syahadatain, Sekaten dimulai dengan keluarnya dua perangkat Gamelan Sekati, Kyai 

Gunturmadu dan Kyai Guntursari, dari keraton untuk ditempatkan di depan Masjid Agung 

Surakarta selama enam hari, mulai hari keenam sampai kesebelas bulan maulud dalam 

kalender Jawa, kedua perangkat gamelan tersebut dimainkan sebagai pertanda perayaan 

Sekaten dimulai, akhirnya pada hari ketujuh ditutup dengan keluarnya Gunungan Maulud. 

Tradisi Jawa yang serupa dengan Kenduren yaitu Tingkeban atau Mitoni  berasal dari kata 

pitu yang artinya tujuh, upacara ini dilaksanakan pada usia kehamilan seorang wanita 

memasuki usia tujuh bulan, dalam upacara ini sang calon ibu dimandikan dengan air bunga 

setaman dan disertai do’a yang bertujuan untuk memohon kepada Tuhan YME agar selalu 
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diberikan rahmat dan berkah sehingga bayi yang akan dilahirkan sehat dan selamat 

(Wikipedia.com//Macam-macam Tradisi Jawa_html) 

Tradisi pengaruh dari Jawa tidak hanya pada saat acara-acara biasa saja melainkan 

juga pada saat acara yang sakral  seperti pernikahan, pernikahan dalam adat Jawa merupakan 

pengaruh dari keraton Surakarta dan Yogyakarta, pengaruh ini menyebar hingga ke penjuru 

tanah air, proses dalam pernikahan adat Jawa berbeda-beda tergantung dengan tradisi upacara 

dari keraton mana yang dipakai dalam upacara pernikahan, masyarakat Jawa cenderung 

selalu menggunakannya karena merupakan bagian dari identitas sebagai masyarakat Jawa 

yang masih mempertahankan kearifan tradisi peninggalan nenek moyang suku bangsa Jawa 

tradisi Jawa dalam pernikahan juga masih dipertahankan di tengah-tengah masyarakat Desa 

Dukuhbangsa, dimana desa ini merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan 

Jatinegara Kabupaten Tegal, letak desa ini strategis karena akses jalan menuju ke pasar 

maupun kota sangat mudah, desa ini mayoritas penduduknya beragama Islam, mata 

pencaharian dari sebagian besar  masyarakatnya adalah masih mengandalkan pertanian 

sebagai cara untuk memperoleh penghasilan, sebagai desa yang cukup berkembang dalam 

bidang pertanian membuat keadaan sosial dan pemikiran masyarakatnya juga semakin maju, 

hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya masyarakat yang sadar akan pentingnya 

pendidikan terutama para generasi muda yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih 

tinggi, juga karena faktor perkembangan zaman yang mengharuskan sebagian masyarakat 

merantau di kota-kota besar sehingga masyarakat banyak terpengaruh oleh pemikiran dari 

dunia luar, meskipun demikian masyarakat Dukuhbangsa masih mempertahankan tradisi 

Jawa terutama dalam pernikahan.  

Pernikahan dalam menggunakan adat Jawa di masing-masing daerah tentunya 

memiliki kesamaan karena merupakan adat pengaruh dari keraton, akan tetapi kekhasan 

tradisi tersebut tentunya berbeda, mulai dari awal prosesnya hingga pada saat pelaksanaan 
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seperti halnya di Desa Dukuhbangsa, meskipun tradisi ini dari Jawa akan tetapi tradisi ini 

dipadukan dengan pengaruh dari agama Islam, sebelum pernikahan mempelai laki-laki 

diwajibkan untuk berziarah ke makam anggota keluarga yang telah meninggal dengan 

membawa para teman serta kerabatnya untuk bersama-sama mendoakan ahli kubur, 

selanjutnya mengadakan Tasyakuran atau Pendurenan di pagi hari pada jam 6 pagi dan 

malam hari setelah Ba’da Isya, maksud dari Tasyakuran menurut waktunya itu adalah sama 

untuk memohon agar diberi kesehatan, keselamatan dan kelancaran dalam pernikahan, akan 

tetapi karena hal itu biasa dilakukan oleh masyarakat terdahulu akhirnya menimbulkan rasa 

ingin selalu mempertahankan agar kebiasaan itu tetap ada sebagai syarat sebelum 

dilakukannya pernikahan. 

Tradisi Jawa dalam pernikahan sering dilakukan karena masyarakat Desa 

Dukuhbangsa masih kental dengan tradisi Jawanya maupun kebiasaan-kebiasaan yang sering 

dilakukan oleh nenek moyang, tradisi dalam pernikahan masyarakat Dukuhbangsa 

merupakan hal yang umum dan merupakan keharusan yang wajib diadakan, ada banyak 

macam tradisi dalam pernikahan, setiap prosesnya memiliki arti dan nilai yang berbeda 

karena selain dengan khas adat Jawa juga dengan menggunakan Pengaruh dari Syariat Islam 

dalam setiap prosesnya sebelum dan pada saat pelaksanaan, Melihat kondisi tersebut peneliti 

merasa sangat tertarik untuk mengungkap Tradisi Adat Jawa Dalam Acara Pernikahan Di 

Desa Dukuhbangsa Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal penelitian ini sekaligus untuk 

menggali makna dan kebiasaan suatu masyarakat yang masih melestarikan adat-istiadat 

peninggalan nenek moyang di Kabupaten Tegal. 
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B. Rumusan Masalah 

 

Melihat dan mempertimbangkan tentang hal yang ada dan sering terjadi di Desa 

Dukuhbangsa, sesuai dengan permasalahan yang ada di latar belakang. Peneliti merumuskan 

beberapa masalah yang akan diangkat dalam penelitian yang akan peneliti lakukan. 

Adapun rumusan masalah yang dapat diambil dari latar belakang tersebut adalah 

sebagai berikut 

1. Bagaimana Keadaan umum Desa Dukuhbangsa Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal? 

2. Bagaimana Pelaksanaan Tradisi Adat Jawa Dalam Upacara Pernikahan di Desa 

Dukuhbangsa? 

3. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap tradisi adat Jawa khas Dukuhbangsa? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh kelompok atau perseorangan hendaknya 

memiliki tujuan terhadap penelitian yang akan dilakukan. 

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk  

1. Mengetahui keadaan umum Desa Dukuhbangsa Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal 

2. Mengetahui Pelaksanaan Tradisi Adat Jawa Dalam Upacara Pernikahan di Desa 

Dukuhbangsa 

3. Mengetahui tanggapan masyarakat terhadap tradisi adat Jawa khas Dukuhbangsa 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut 

1. Manfaat teoritis  

a. Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk mengembangkan dan memperkaya khasanah 

ilmu pengetahuan. 
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b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bekal tambahan pengetahuan baik 

bagi peneliti sendiri pada khususnya dan maupun bagi para pembaca pada umumnya 

yang belum banyak mengetahui tentang tradisi-tradisi dari pengaruh Jawa  

2. Manfaat Praktis  

a. Hasil penelitian ini mampu mendorong para peneliti untuk lebih intensif lagi 

menggali tradisi-tradisi yang berkembang di masyarakat.  

b. Memperkaya khasanah kehidupan sejarah tradisi lokal masyarakat Kecamatan 

Jatinegara  Kabupaten Tegal dan sekitarnya sehingga menjadi lebih tahu arti 

pentingnya tradisi yang harus dipertahankan sebagai warisan budaya peninggalan 

nenek moyang 

c. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sumber yang berguna bagi kegiatan 

penelitian berikutnya dan berguna bagi pembaca budiman yang ingin lebih 

mengetahui tradisi-tradisi lokal di Kabupaten Tegal. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Tradisi Acara Pernikahan 

Pernikahan adalah sebuah akad atau kontrak yang mengikuti dua pihak yang setara 

laki-laki dan yang masing-masing telah memenuhi persyaratan berdasarkan hukum yang 

berlaku atas kerelaan dan kesukaan untuk hidup bersama dan tujuannya adalah hubungan 

seksual, menjalin hubungan kekeluargaan melalui pernikahan, meneruskan keturunan 

memohon karunia anak, membentuk keluarga dan menempuh hidup bersama. Pernikahan 

merupakan salah satu jalan atau suratan hidup yang dialami oleh hampir semua manusia 

dimuka bumi ini walaupun ada beberapa diantaranya yang tidak terikat dengan pernikahan 

sampai ajal menjemput. Semua agama resmi di Indonesia memangdang pernikahan sebagai 

sesuatu yang sakral, harus dihormati, dan harus dijaga kelanggengannya. Oleh karena itu, 
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setiap orang tua merasa tugasnya sebagai orang tua telah selesai bila anaknya telah memasuki 

jenjang pernikahan. Menurut Undang-undang No 1 tahun 1974, pernikahan adalah ikatan 

lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa (Carapedia.com/Pernikahan_2156.html) 

Pernikahan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang 

membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya 

setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi - yang biasanya intim dan seksual. 

Pernikahan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara peresmian, umumnya 

pernikahan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Tergantung budaya setempat 

bentuk pernikahan bisa berbeda-beda dan tujuannya bisa berbeda-beda juga, tapi umumnya 

pernikahan itu ekslusif dan pernikahan harus disahkan menurut Agama dan Negara. 

(Wikipedia.com//pernikahan_html) 

Secara terminologi perkataan tradisi mengandung perkataan tersembunyi tentang 

adanya kaitan antara masa lalu dengan masa kini, ia menunjuk kepada sesuatu yang 

diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi sebagai pedoman dari 

kehidupan sosial pada masa kini. Ajaran Islam dan Kristen tersebut masih berfungsi hingga 

saat ini, karena adanya proses pewarisan sejak awal berdirinya acara tersebut, melewati 

berbagai kurun generasi yang paling elementer adalah sesuatu yang di transmisikan atau 

diwariskan dari masa lalu ke masa kini (Subhan dalam E-book browse : 53) 

Tradisi atau adat istiadat atau disebut juga adat tata kelakuan dapat dibagi dalam 

empat tingkatan, yaitu 1) tingkat nilai budaya, 2) tingkat norma-norma, 3) tingkat hukum dan 

4) tingkat aturan khusus. Tingkat nilai budaya adalah berupa ide-ide yang mengkonsepsikan 

hal-hal yang bernilai seperti gotong-royong atau sifat kerjasama berdasarkan solidaritas yang 

sangat besar. Tingkat adat yang kedua adalah sistem norma-norma yang berupa nilai-nilai 
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budaya yang ada di dalam masyarakat, dan tingkat adat yang ketiga adalah sistem hukum 

yang berlaku misalnya hukum perkawinan. Serta tingkat adat yang keempat adalah aturan 

khusus yang mengatur kegiatan-kegiatan yang jelas terbatas ruang lingkupnya dan bersifat 

konkret misalnya aturan sopan santun (Koentjaraningrat,1974: 20) 

Menurut C. A. Van Peurseun (1984: 11) tradisi dapat diterjemahkan dengan 

pewarisan atau penerusan norma-norma, adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta. Tetapi 

tradisi bukanlah sesuatu yang tak dapat diubah, tradisi justru diperpadukan dengan berbagai 

ragam perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya, manusialah yang membuat 

sesuatu dari tradisi itu sendiri, ia menerimanya ,menolaknya dan mengubahnya. 

Pandangan masyarakat terhadap nilai-nilai tradisi yang sakral amat berbeda-beda di 

kalangan sejumlah masyarakat, yang sakral itu dianggap sebagai aspek dalam hampir semua 

tingkah laku, sedangkan dalam masyarakat lainnya seperti masyarakat kita, semakin banyak 

nilai-nilai manusiawi yang dianggap sebagai hal-hal yang bersifat sekuler dan dinilai 

bermanfaat dan diterima secara umum (Elizabeth K Nottingham,1996: 49) 

Secara awam banyak diungkapkan bahwa tradisi sama artinya dengan budaya. 

Tradisi dianggap sebagai suatu kebiasaan, maksudnya bahwa segala ketentuan dan kebiasaan-

kebiasaan yang mengandung unsur-unsur atau nilai-nilai budaya, adat istiadat yang bersifat 

turun temurun merupakan suatu yang menjadi tradisi, dan masyarakat bersama-sama 

melaksanakan suatu kebiasaan yang dimaksud. Misalnya tradisi penyucian keris, ruwatan 

,sekaten suranan maupun pernikahan.  

Kebiasaan-kebiasaan yang dijadikan kebiasaan yang teratur oleh seseorang, 

kemudian dijadikan dasar hubungan antara orang-orang tertentu sehingga tingkah laku atau 

tindakan masing-masing dapat diatur menimbulkan norma atau kaidah-kaidah yang timbul 

dari masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, pada suatu saat lazimnya dinamakan adat 

istiadat (custom) Adat istiadat di satu tempat berbeda dengan adat istiadat di tempat lain, 
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demikian juga adat istiadat di suatu tempat berbeda menurut waktunya , adat istiadat yang 

mempunyai akibat hukum bernama hukum adat. Namun adat istiadat juga mempunyai akibat-

akibatnya apabila dilanggar oleh anggota masyarakat di tempat adat istiadat tersebut berlaku. 

Misalnya adat istiadat perkawinan adat orang Lampung, menetapkan bahwa keluarga prialah 

yang melakukan peminangan terhadap gadis. Adat istiadat tersebut bersifat tidak tertulis dan 

dipelihara turun temurun. Soerjono Soekanto (2009 : 157) 

Begitu erat hubungan manusia dengan kebudayaannya, disebabkan oleh karena 

kebudayaan merupakan lingkup dimana manusia harus hidup, sejak ia bangun tidur, bukan 

hanya memperlihatkan tingkah laku pribadi-pribadi tetapi juga pergaulan dan kehidupannya 

di masyarakat, dengan lingkungannya dan alam sekitarnya. Alam sekitarnya yang “Subur 

kang tanpa tinandur,gemah ripah loh jinawi” tanpa dimanfaatkan dan diolah dengan akal 

dan budi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak akan ada gunanya. Tetapi 

sebaliknya justru berkat pengolahan akal, budi serta kerja atau karya manusia, dengan 

dilandasi pula oleh kesadaran etik dan estetik manusia, alam yang potensial itu benar-benar 

mendapatkan arti bagi kehidupan manusia, begitu erat hubungan manusia pada hakekatnya 

disebut mahluk budaya (Budiono Herusatoto,2008 : 46) 

Sistem nilai budaya merupakan tingkat yang paling tinggi dan paling abstrak dari 

adat-istiadat. Hal itu disebabkan karena nilai-nilai budaya itu merupakan konsep-konsep 

mengenai apa yang hidup dalam alam pikiran sebagian dari warga dalam suatu masyarakat, 

mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga, dan penting dalam hidup sehingga 

dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan 

masyarakat, walaupun nilai-nilai budaya berfungsi menjadi pedoman hidup manusia dalam 

masyarakat, tetapi sebagai konsep suatu nilai budaya itu bersifat sangat umum, mempunyai 

ruang lingkup yang sangat luas dan biasanya sulit diterangkan secara rasional dan nyata, 

namun justru karena sifatnya yang umum luas dan tak konkret itu maka nilai-nilai budaya 
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dalam suatu kebudayaan berada dalam daerah emosional dari alam jiwa para individu yang 

menjadi warga dari kebudayaan dan tradisi yang bersangkutan (Koentjaraningrat,1985 : 190) 

Pernyataan bahwa manusia adalah mahluk budaya mengandung pengertian bahwa 

kebudayaan merupakan ukuran dalam hidup dan tingkah laku manusia. Dalam kebudayaan 

tercangkup hal-hal bagaimana tanggapan manusia terhadap dunianya, lingkungan serta 

masyarakatnya, seperangkat nilai-nilai yang menjadi landasan pokok untuk menentukan sikap 

terhadap dunia luarnya, bahkan untuk mendasari setiap langkah yang hendak dan harus 

dilakukannya sehubungan dengan hidup dan tata cara kemasyarakatannya. Demikian luasnya 

cakupan yang terkandung didalam budaya manusia, sehingga timbul pertanyaan, bagaimana 

wujud kebudayaan itu dalam kehidupan manusia. (Budiono Herusatoto,2008: 10) 

Ki Hajar Dewantara memberi batasan bahwa adat adalah cara hidup manusia dan 

timbulnya seringkali tidak dimaksud atau disengaja, akan tetapi selalu berada sebagai buah 

perlawanan atau kebersamaan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat dengan segala 

kodrat keadaan di dalam alam (Bastomi Suwadji dalam Suwondo,2007: 4) 

2. Penelitian Yang Relevan 

Penelitian terdahulu dan serupa yang berkaitan dengan tradisi pernikahan dilakukan 

oleh beberapa peneliti, antara lain yang dilakukan oleh Suwondo dengan penelitiannya yang 

berjudul Tradisi Adat Pindang Loteng Dalam Acara Pernikahan Desa Kedungjati 

Kecamatan Bukateja didalam penelitianya Suwondo (2007) menjelaskan bahwa Tradisi 

Pindang Loteng merupakan suatu tradisi dalam pernikahan yang dilakukan oleh kelompok 

atau keluarga, dimana tersirat suatu makna yang mengandung amanat yang sangat penting 

dalam pernikahan dan merupakan adat turun temurun dari nenek moyang juga karena tradisi 

ini wajib dilakukan oleh seseorang atau keluarga keturunan Pindang Loteng atau keturunan 

dari mataram, Suwondo (2007) juga menjelaskan kondisi masyarakat Desa Kedungjati 

Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga sangat menjaga adat tersebut selain sebuah 
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warisan peninggalan nenek moyang Pindang Loteng juga membuat hubungan masyarakat 

menjadi harmonis karena adanya interaksi antar sesama warga masyarakat, adat pernikahan 

serupa Pindang Loteng juga masih di pertahankan oleh masyarakat seperti Tradisi Bangkong 

Reang di Desa Mejasem Kecamatan Kemangkon, ada sebuah kemiripan dimana pihak 

pengantin laki-laki harus membawa sepasang ikan mangut sebagai lambang kesetiaan.  

Selanjutnya penelitian tentang adat dalam pernikahan juga dilakukan oleh Rizki 

Dewi Kurniasasi (2007) dengan penelitiannya yang berjudul Adat Begalan Pada Upacara 

Pernikahan Di Desa Kalikidang. Didalam penelitianya Rizki Dewi Kurniasasi (2007) 

menjelaskan bahwa Begalan merupakan tradisi yang memiliki simbolis yang berguna bagi 

masyarakat terutama bagi mempelai pengantin untuk mengarungi kehidupan. Begalan 

disampaikan dengan gaya jenaka dan humor sehingga masyarakat sangat menyukai kesenian 

ini. Adat begalan sering dijumpai ditengah-tengah masyarakat Banyumas dan Purbalingga. 

Sedangkan Kesimpulan mengenai isi dalam penelitian yang akan penulis teliti 

tentunya berbeda dengan penelitian terdahulu meskipun serupa, penulis akan menitik 

beratkan pada unsur budaya Jawa yang bercampur dengan unsur budaya Islam di dalam 

pernikahan di Desa Dukuhbangsa karena sangat jarang dijumpai di Daerah lain, penelitian ini 

kiranya merupakan penelitian pertama yang dilakukan di Desa Dukuhbangsa dengan melihat 

kondisi sosial masyarakat dan segi kebiasaan yang masih sangat dilestarikan, adanya 

pendekatan yang peneliti gunakan, akan memberikan gambaran yang lebih konkrit dari realita 

mengenai adat Jawa dalam kehidupan pada masyarakat Desa Dukuhbangsa. 

 

F. Landasan Teori dan Pendekatan 

1. Interaksi Sosial 

Interaksi sosial merupakan dasar proses sosial yang terjadi karena adanya hubungan-

hubungan sosial yang dinamis mencakup hubungan antar individu antar kelompok atau antar 
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individu dan kelompok (Soerjono Soekanto dalam Carapedia.com). ada empat jenis tindakan 

sosial yang mempengaruhi sistem dan struktur sosial masyarakat, keempat jenis tindakan 

sosial itu yang pertama adalah Rasionalitas instrumental disini tindakan sosial yang dilakukan 

seseorang didasarkan atas dasar pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan 

tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya, kedua yaitu 

Rasionalitas yang berorientasi nilai, sifat rasional tindakan jenis ini adalah bahwa alat-alat 

yang ada hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sementara tujuan-

tujuannya sudah ada didalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. 

 Ketiga tindakan tradisional, dalam tindakan jenis ini seseorang memperlihatkan 

perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang tanpa refleksi yang 

sadar atau perencanaan. Keempat adalah tindakan afektif, tipe tindakan ini didominasi 

perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar, interaksi sosial 

sesungguhnya terjadi adalah hubungan insan yang bermakna melalui hubungan itu 

berlangsung kontak makna-makna yang diresponi kedua belah pihak makna-makna 

dikomunikasikan dalam bentuk simbol-simbol, misalnya rasa senang akan diungkapkan 

dengan senyum, jabat tangan, dan tindakan positif lainnya sebagai tambahan rangsangan 

panca indera atau rangsangan pengertian penuh. (Max Weber dalam reposity.usu.ac.id) 

Kesatuan kolektif manusia lazim disebut dengan masyarakat, dalam Bahasa Inggris 

dipakai istilah Society yang berasal dari kata Latin Socius, yang berarti “kawan”. Menurut 

Koentjaraningrat,(1985: 144) istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab yaitu 

Syaraka yaitu yang berarti ikut serta atau berpartisipasi, dalam arti luas masyarakat memiliki 

maksud keseluruhan hubungan-hubungan dalam hidup bersama dan tidak dibatasi oleh 

lingkungan, bangsa dan sebagainya. Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang 

berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang 

terikat oleh suatu rasa identitas bersama (Koentjaraningrat,1985: 146-147) 

12 

Tradisi Jawa Dalam..., Anggit Gilang Fajari, FKIP UMP, 2014



 
 

 
 

Masyarakat bukan hanya sekedar sebuah struktur sosial tetapi juga merupakan suatu 

proses sosial yang kompleks. Hubungan, nilai, dan tujuan masyarakat hanya relatif  stabil  

pada setiap momen tertentu saja, dalam dirinya selalu bergerak perubahan yang lambat 

namun kumulatif, beberapa perubahan lain mungkin lebih cepat, begitu cepatnya, sehingga 

mengganggu struktur yang telah mapan, hancurnya bentuk-bentuk sosial dan kultural yang 

telah mapan dan tampilnya bentuk-bentuk baru merupakan suatu proses yang 

berkesinambungan. Dengan demikian jelas berbagai ragam kelompok yang ada dalam 

masyarakat dipengaruhi pula oleh perubahan sosial.  

Teori perubahan sosial yang berhubungan dengan jangka waktu yang lama, bahwa 

sebuah teori perubahan sosial cakupannya sangat luas dan menerangkan berbagai fenomena 

penting yang terjadi pada semua kurun waktu dan tempat (Ranjabar, 2008 : 23). Perubahan 

yang dimaksud adalah perubahan yang terjadi pada keadaan masyarakat Dukuhbangsa baik 

perubahan sosial dan keadaan ekonomi serta pandangan hidup dalam memegang sebuah 

kearifan tradisi Jawa. 

2. Pendekatan 

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi 

budaya, Antropologi budaya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti 

manusia dari segi kebudayaannya, melalui ilmu ini kita dapat melihat berbagai macam 

perbedaan dan hal-hal yang ada di dalam masyarakat, Antropologi memiliki dua sisi holistik 

dimana meneliti manusia pada tiap waktu dan tiap dimensi kemanusiaanya, arus utama inilah 

yang secara tradisional memisahkan. Antropologi dari disiplin ilmu kemanusiaan dan 

menekankan pada perbandingan atau perbedaan budaya antar manusia. Antropologi budaya 

mengumpulkan data mengenai dampak proses perubahan global terhadap realitas budaya 

lokal, dan penelitian dengan pendekatan Antropologi Budaya ini menuntut agar peneliti 

terjun langsung di lapangan (Wikipedia.com//AntropologiBudaya_html) 
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Disamping itu juga menggunakan pendekatan Sosiologi untuk mengetahui proses 

interaksi sosial antara mempelai wanita dengan keluarga pria, juga mempelai pria dengan 

keluarga wanita. Sosiologi menghasilkan pengertian-pengertian dan pola-pola umum, karena 

dalam Sosiologi meneliti dan mencari apa yang menjadi prinsip-prinsip atau hukum-hukum 

umum dan interaksi antar manusia dan juga perihal sifat hakikat, bentuk, isi, dan struktur dari 

masyarakat. Sosiologi merupakan disiplin ilmu yang mempunyai cakupan luas dan banyak 

cabang yang dipersatukan meskipun tidak terlalu kuat oleh strategi hermeneutika dan ambisi 

untuk mengoreksi kepercayaan umum, garis batas bidang tersebut mengikuti divisi 

fungsional serta melembaga didalam masyarakat (Wikipedia.com//Sosiologi_html) 

 

G. Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode historis dengan menempuh langkah-langkah 

sebagai berikut : (1) pemilihan topik, (2) pengumpulan sumber, (3) verifikasi (kritik 

sumber,keabsahan sumber), (4) interpretasi, (5) penulisan (Kuntowijoyo, 1995: 89) 

1. Pemilihan topik 

Dalam pemilihan topik Kuntowijoyo (1995: 90) menyarankan sebaiknya didasarkan 

kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Penelitian Tradisi Jawa Dalam Acara 

Pernikahan di Desa Dukuhbangsa Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal bagi penulis secara 

emosional untuk mengungkap sejarah lokal tradisi yang ada di tengah masyarakat Desa 

Dukuhbangsa tersebut karena Desa Dukuhbangsa merupakan desa tempat penulis berasal. 

Untuk kedekatan intelektual, penulis mengetahui bagaimana kondisi desa dan tradisi di Desa 

Dukuhbangsa 

2. Pengumpulan Sumber 
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Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian tentang Tradisi Jawa 

Dalam Acara Pernikahan di Desa Dukuhbangsa Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal 

penulis melakukan wawancara dan dokumentasi. 

a. Wawancara merupakan teknik dengan mengamati setting dan mewawancarai 

informan yang kompeten dengan memfokuskan masalah yang diteliti, pencatatan sumber data 

utama melalui pengamatan  berperan serta dan wawancara mendalam merupakan usaha 

gabungan dari melihat mendengar dan bertanya. Teknik ini yang digunakan untuk 

mendapatkan data dan fakta mengenai kapan masuknya tradisi dalam pernikahan tersebut 

bagaimana perkembangannya sehingga masyarakat masih mempertahankan tradisi tersebut 

hingga saat ini. 

b. Dokumentasi merupakan data tambahan yang mendukung data utama yang 

didapatkan peneliti dari melihat, mendengar dan bertanya, dokumentasi merupakan sumber 

data tertulis, teknik ini yang akan digunakan untuk mendapatkan dokumen yang dimiliki oleh 

masyarakat desa, lembaga pemerintahan desa, seperti sejarah berdirinya desa, pembangunan 

desa, perkembangan kehidupan masyarakat dan sebagainya. 

c. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti 

turun langsung ke lapangan, peneliti telah menetapkan terlebih dahulu aspek-aspek yang akan 

di observasi dan  mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, 

peristiwa dan perasaan, dalam hal ini peneliti akan mengamati secara langsung pelaksanaan 

tradisi Jawa dalam pernikahan, sehingga mendapatkan data-data yang relevan berkaitan 

dengan banyak hal yang ditemui peneliti seperti data-data dan gambar pada saat tradisi Jawa 

dalam pernikahan tersebut diadakan 

3. Verifikasi  

Pada langkah ini peneliti berusaha menganalisa setiap sumber yang berhasil 

dikumpulkan melalui kritik intern dan ekstern. Kritik ekstern adalah menilai tingkat keaslian 
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data. Pada sumber tertulis, kritik ekstern yang dilakukan dengan memperhatikan bahan yang 

dipakai sezaman dengan peristiwa atau tidak. Selanjutnya, kritik ekstern yang dilakukan 

terhadap sumber lisan, dengan memperhatikan si pelaku dan si penyaksi apakah buta atau 

tidak, tuli atau tidak, bisu atau tidak, pikun atau tidak. Jika masalah fisik tidak menjadi 

masalah, maka mereka adalah sumber yang otentik. Kritik intern adalah peneliti melakukan 

pengujian dengan kredibilitas setiap sumber, serta membandingkan setiap informasi yang 

dikumpulkan. Kritik intern yang dilakukan yaitu dengan membandingkan kesaksian sumber 

sejarah lisan yang telah didapat dengan wawancara. (Kuntowijoyo,1995: 98) 

4. Interpretasi  

Dalam tahap ini penulis berusaha menafsirkan data yang telah diverifikasi dan 

kemudian dihubungkan. Hal ini bertujuan agar data tersebut dapat dipahami secara utuh 

(Kuntowijoyo, 1995: 100) 

5. Penulisan  

Penulis mulai menyusun atau menyajikan fakta-fakta yang telah diperoleh dari 

lapangan dengan menempuh proses tersebut diatas. Dalam penyajiannya disesuaikan dengan 

kronologi waktu karena penelitian ini merupakan penelitian sejarah (Kuntowijoyo,1995: 

102). 

 

H. Sistematika Penulisan  

Sistematika penyajian merupakan upaya untuk mempermudah penyusunan dan 

pemahaman tentang suatu penelitian yang akan dikaji. 

Adapun sistematika penyajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

BAB I : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Tinjauan Pustaka, Landasan Teori dan Pendekatan, Metode Penelitian, 

Sistematika Penyajian. 
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BAB II : Keadaan Umum Desa Dukuhbangsa : Sejarah Desa Dukuhbangsa, 

Perkembangan Pemerintahan Desa Dukuhbangsa, Perkembangan Sosial Ekonomi Desa 

Dukuhbangsa, Keadaan Agama dan Budaya Masyarakat Dukuhbangsa 

BAB III :  Proses Tradisi Adat Jawa Dalam Pernikahan : Penentuan Tanggal 

Pernikahan (Petung) ,Ziarah Makam, Pendurenan (Syukuran), Kirab Pengantin, Tumplek 

Ponjen, Langkahan, Tandur Pengantin. Melekan, Nyantri. 

BAB IV : Tanggapan Masyarakat Tentang Tradisi Adat Jawa Dalam Pernikahan : 

Pro dan Kontra Pelaksanaan Adat Jawa Dalam Pernikahan 

BAB V  : Simpulan dan Saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

Tradisi Jawa Dalam..., Anggit Gilang Fajari, FKIP UMP, 2014




