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ABSTRAK 

Herianto, Rudi (2022), Analisis Fenomenologi Tradisi Mbubak Dalam 

Meningkatkan Keharmonisan Keluarga Di Desa Nglayang 

Jenangan Ponorogo. Skripsi. Jurusan Hukum Keluaga Islam 

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing Ima Frafika Sari M.Pd. 

Kata Kunci/keywords : Analisis Fenomenologi Tradisi Mbubak, 

Fenomenologi 
Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua 

makhluk-Nya. Dalam upacara pernikahan yang dilakukan masyarakat, terdapat 

tradisi-tradisi yang menyertainya. Salah satu contohnya yaitu tradisi mbubak 

manten. Tradisi mbubak manten adalah upacara tradisi yang dilakukan ketika 

orang tua menikahkan anak pertama. Di dalam praktiknya, pelaksanaan tradisi 

mbubak manten ini dilengkapi dengan penggunaan peralatan (uborampe) yang 

memiliki makna-makna tersendiri dan dipercaya masyarakat dapat meningkatkan 

keharmonisan calon pengantin 

 Dalam pelaksanaan tradisi mbubak dimasyarakat, terdapat dinamika-

dinamika yang semakin memperkaya tradisi. Rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah bagaimana praktek tradisi mbubak dalam perspektif fenomenologi dan 

bagaimana manfaat tradisi mbubak bagi keharmonisan pasangan calon suami istri 

Di Desa Nglayang, Jenangan Kab. Ponorogo. Sedangkan tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui serangkaian pelaksanaan tradisi mbubak manten dan 

bagaimana manfaat tradisi mbubak bagi keharmonisan pasangan calon suami istri 

sehingga tradisi ini bisa lestari di tengah modernisasi. 

 Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan beberapa teknik 

penelitian, yakni teknik dokumentasi dan wawancara. Analisis ini dipertajam 

dengan teori fenomenologi bahwa sebuah tradisi akan tetap lestari apabila tradisi 

tersebut masih memiliki fungsi bagi masyarakat.. Yang nantinya data tersebut 

ananalisis dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Dari  penelitian ini, peneliti melakkan wawancara kepada berbagai pelaku 

masyarakat desa nglayang. Dan dapat disimpulkan bahwa tradisi mbubak sangat 

bermanfaat bagi mayarakat desa nglayang. Salah satunya yaitu untuk memenuhi 

kebutuan rohani dengan cara permohonan do‟a kepada sang pecipta. Karena akan 

melangsungkan acar pernikahan untuk pertama kalinya. Kedua melepaskan 

tanggungan atau tanggung jawab sebagai orang tua dan merelakan anaknya 

menempuh hidup baru dengan pasanganya.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Fenomenologi adalah sudut pandang seseorang, karena 

fenomenologi berhubungan dengan realitas diluar pikiran. Oleh karena itu 

dalam memandang fenomena harus terlebih dahulu melihat “penyaringan” 

(ratio), sehingga mendapatkan kesadaran yang murni (Denny Moeryadi, 

2009). Donny mengatakan bahwa fenomenologi adalah ilmu tentang 

esensi-esensi kesadaran dan esensi ideal dari obyek-obyek sebagai korelasi 

dengan kesadaran. Fenomenologi merupakan sebuah pendekatan filosofis 

untuk menyelidiki pengalaman manusia. Fenomenologi bermakna metode 

pemikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru atau 

mengembangkan pengetahuan yang ada dengan langkah-langkah logis, 

sistematis kritis, tidak berdasarkan apriori/prasangka, dan tidak dogmatis. 

Fenomenologi sebagai metode tidak hanya digunakan dalam filsafat tetapi 

juga dalam ilmu-ilmu sosial dan pendidikan.
1
 

Fenomenologi merupakan salah satu pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian kualitatif.
2
 Metode kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologi berupaya untuk menangkap berbagai persoalan yang ada di 

masyarakat dan mengungkap makna yang ada didalamnya. Fenomenologi 

                                                           
1
Helaluddin, "Mengenal Lebih Dekat Fenomenologi Sebuah Penelitian Kualitatif,” dalam 

https://www.researchgate.net/publication/323600431_Mengenal_Lebih_Dekat_dengan_Pendekata

n_Fenomenologi_Sebuah_Penelitian_Kualitatif. (diakses pada tangal 26 Oktober 

2021,pukul,22.43.) 
2
 Ibid 

https://www.researchgate.net/publication/323600431_Mengenal_Lebih_Dekat_dengan_Pendekatan_Fenomenologi_Sebuah_Penelitian_Kualitatif
https://www.researchgate.net/publication/323600431_Mengenal_Lebih_Dekat_dengan_Pendekatan_Fenomenologi_Sebuah_Penelitian_Kualitatif
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merupakan upaya pemberangkatan dari metode ilmiah yang berasumsi 

bahwa eksistensi suatu realitas tidak orang ketahui dalam pengalaman 

biasa. Fenomenologi membuat pengalaman yang dihayati secara aktual 

sebagai data dasar suatu realitas. 

Fenomenologi suatu pendekatan  yang  dimulai  oleh  Edmund  

Husserl  dan dikembangkan oleh Martin  Heidegger
3
 untuk  memahami 

atau  mempelajari pengalaman hidup manusia. Pendekatan ini berevolusi 

sebuah metode penelitian kualitatif yang matang dan dewasa selama 

beberapa dekade pada abad ke dua puluh. Fokus umum penelitian ini 

untuk memeriksa/meneliti esensi atau struktur pengalaman ke dalam 

kesadaran manusia.
4
  

Kenduri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti 

perjamuan makan untuk memperingati peristiwa, meminta berkah, dan 

sebagainya.
5
 Selamatan atau kenduren (sebutan masyarakat tanah jawa) 

telah ada sejak dahulu sebelum masuknya  agama islam di nusantara.
6
 

Dalam praktiknya, kenduri merupakan sebuah acara berkumpul, yang 

umumnya dilakukan oleh laki-laki, dengan tujuan meminta kelancaran atas 

segala sesuatu yang dihajatkan dari sang penyelenggara yang mengundang 

orang-orang sekitar untuk datang yang dipimpin oleh orang yang dituakan 

                                                           
3
 Ibid 

4
 Ibid 

5
 "Kenduri". (Diakses tanggal 26 Oktober 2021,23.45) 

6
 https://id.wikipedia.org/wiki/Kenduri, (Diakses tanggal 26 Oktober 2021,23.45) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kamus_Besar_Bahasa_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Laki-laki
http://nencyhardini.blogspot.com/2012/12/upacara-kenduri.html
https://id.wikipedia.org/wiki/Kenduri
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atau orang yang dituahkan didaerah masing masing atau kerap disebut 

dengan Berjangga.
7
 

Ada banyak macam kenduri didaerah jawa. Salah satunya ada 

didaerah desa Ngalayang Jenangan Ponorogo,yang dikenal dengan istilah 

kenduri mbubak. Tradisi Mbubak ini dilaksanakan apabila baru pertama 

kali mempunyai hajat atau (mantu) pernikahan dan calon pengantinnya 

adalah putra sulung maupun putri. Jadi jelasnya bila anak pertama laki-laki 

tidak perlu upacara Mbubak, hanya kalau putri saja dan kalau anak 

putrinya jatuh nomor dua dan anak sulungnya laki-laki, maka perlu 

melaksanakan Mbubak Tradisi Mbubak merupakan sebuah tradisi yang 

merupakan salah satu upacara tradisional dari para leluhur yang diturunkan 

secara turun temurun serta wajib ada dan dilaksanakan dalam sebuah 

perkawinan. 

Dizaman moderen ini masih banyak sekali masyarakat di ponorogo 

yang mengunakan tradisi mbubak. Kerana sebagian masyarakat percaya 

jika tradisi tersebut tidak dilaksanakan akan menganggu keharmonisan 

keluarga calon pengantin. keharmonisan keluarga yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah suatu situasi atau kondisi keluarga dimana terjalinnya 

kasih sayang, saling pengertian, dukungan, mempunyai waktu bersama, 

adanya kerjasama, kualitas komunikasi yang baik dan minim terjadinya 

konflik, ketegangan dan kekecewaan dalam rumah tangga.
8
 

                                                           
7
 tetua desa 

8
 http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/2005/5/128600338_file5.pdf, (diakses 

pada tangal 26 Oktober 2021,22.43.) 

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/2005/5/128600338_file5.pdf
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Dalam penelitian ini penulis akan mengulas tradisi pra pernikahan 

yaitu tradisi Mbubak Manten adalah suatu bentuk upacara yang 

dilaksanakan oleh seseorang pada saat mantu putra atau putri sulung.
9
 Di 

beberapa daerah tradisi ini dilakukan sebelum rangkaian acara pernikahan 

dimulai, namun ada pula yang melaksanakan sesudah acara akad nikah dan 

resepsi. Namun di desa Nglayang, tradisi ini dilakukan sebelum rangkaian 

acara pernikahan dimulai yaitu pada malam manggulan (midodareni). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahan yang akan diteliti adalah : 

1. Bagaimana praktek tradisi mbubak dalam perspektif fenomenologi? 

2. Bagaimana manfaat tradisi mbubak bagi keharmonisan pasangan 

calon suami istri dalam perspektif fenomenologi? 

C. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek tradisi 

mbubak dalam perspektif fenomenologi. 

2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat tradisi mbubak 

bagi keharmonisan pasangan calon suami istri dalam perspektif 

fenomenologi. 

                                                           
9
 H.M.A Tihani, dkk, Fiqh Munakahah Kajian Fiqh Lengkap, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2009), 6.   



 

5 
 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

1.  Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi 

ilmu pengetahuan tentang fenomena  dan manfaat Kenduri Mbubak 

Di Desa Nglayang Jenangan Ponorogo  

2.  Manfaat Praktis  

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

manfaat bagi peneliti dan masyarakat luas sebagai berikut :  

a. Peneliti 

Penelitian ini dapat memberikan pembelajaran dan 

informasi bagi peneliti sebagai bekal nanti ketika ada banyaknya 

pertanyaan tentang tradisi mbubak dijaman moderen. 

b. Masyarakat  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan 

motivasi oleh masyarakat, betapa pentingnya merawat tradisi 

dan adat istiadat di daerahnya. 

E. Telaah Pustaka 

Penelitian tentang Analisis Kenduri Mbubak Telah dilakukan oleh 

beberapa peneliti, berdasarkan eksplorasi peneliti, terdapat hasil peneliti 

yang mempunyei relevansi dengan penelitian ini akan tetapi terdapat 

perbedaan tentang fokus dan hasil yang dikaji, agar penelitian ini tidak 

dianggap mencontoh penelitian yang telah ada maka di sini akan 
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dijelaskan mengenai perbedaan, fokus penelitian serta hasilnya. Adapun 

penelitian tersebut adalah: 

1. Penelitian Devita Indri Novita Anggraini, Mahasiswa Jurusan 

Komunikasi Dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin, Adab Dan 

Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo 2019, tentang 

Kelestarian Tradisi Mbubak Manten Dalam Upacara Pernikahan 

Masyarakat Islam (Studi Kasus Di Desa Mojomati Kec. Jetis Kab. 

Ponorogo). Membahas tentang dinamika pelaksanaan tradisi mbubak 

manten di Desa Mojomati Kec. Jetis Kab. Ponorogo, akan tetapi 

masalah penelitian ini secara spesifik membahas mengenai salah satu 

kelestarian mengenai tradisi Kenduri mbubak manten dalam 

pernikahan. 

2. Penelitian Skripsi Marifatul Uma, Mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama 

Islam Negeri Ponorogo 2019, tentang Nilai-Nilai Pendidikan Islam 

Dalam Tradisi Mbubakan Manten Di Desa Nglanduk Kecamatan 

Wungu Kabupaten Madiun,  Akan tetapi masalah penelitian ini secara 

spesifik membahas mengenai salah satu nilai-nilai pendidikan tradisi 

adat Kenduri mbubak dalam pernikahan. 

3. Penelitian skripsi Binti Kholifatur Rosyidah Mahasiswa Ahwal Al-

Syakhsiyah Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

Kediri 2016, tentang tradisi bubak kawah setelah akad nikah di Desa 

Puncu Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri dengan metode Perspektif 
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Hukum Islam, akan tetapi masalah penelitian ini secara spesifik 

membahas mengenai tradisi bubak kawah setelah akad nikah dan 

dengan metode Perspektif hukum islam. 

Dari berbagai penelitian di atas mempuyai relevansi mengenai 

tradisi Kenduri mbubak dalam pernikahan, akan tetapi terdapat 

perbedaan tentang fokus dan hasilnya. Pada penelitian kali ini lebih 

memfokuskan terhadap analisis fenomenologi tradisi mbubak dalam 

meningkatkan keharmonisan keluaga di Desa Nglayang Jenangan 

Ponorogo. Penelitian ini upaya meningkatkan keharmonisan calon 

pengantin dengan analisis fenomenologi. 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Melihat dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini 

mengunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah
10

 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif/induktif berupa 

kata-kata tertulis, gambar dan bukan angka, yang mana data dipeoleh 

dari orang dan perilaku yang yang dapat diamati melalui wawancara, 

observasi dan dokumentasi, maka peneliti menganalisa dengan cara 

metode kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara 

                                                           
10

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2007), 6. 
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holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah.
11

 

Dilihat dari segi tempat penelitian, maka penelitian ini 

termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research) yang 

berusaha meneliti atau melakukan studi observasi. Peneliti memilih 

jenis penelitian field research karena penelitian tentang strategi, dan 

implikasi terhadap keharmonisan keluarga yang ada Di Desa 

Nglayang Jenangan Ponorogo, sangat di perlu penelitian langsung ke 

lokasi yang diteliti, yang dikenal dengan istilah observasi dan 

menggunakan pendeketan yang sistematis yang disebut kualitatif. 

Dengan demikian data konkrit dari data primer dan sekunder yang 

diperoleh benar-benar dapat dipertanggungjawabkan sebagai 

kesimpulan akhir dari hasil penelitian. 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti sendiri atau dengan bantuan 

orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Hal itu dilakukan 

karena, jika memanfaatkan alat yang bukan-manusia dan 

mempersiapkan dirinya terlebih dahulu sebagaimana yang lazim 

digunakan dalam penelitian klasik, maka sangat tidak mungkin 

mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di 

lapangan. Selain itu hanya “manusia sebagai alat sajalah” yang dapat 
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berhubungan dengan responden atau objek lainnya, dan hanya 

manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di 

lapangan. 
12

 

Oleh karena itu pada waktu mengumpulkan data di lapangan, 

peneliti berperan serta pada situs penelitian dan mengikuti secara aktif 

kegiatan-kegiatan di lapangan. Kedudukan peneliti dalam penelitian 

kualitatif adalah sebagai peran utama. Yang merupakan perencana, 

pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data dan pada akhirnya 

peneliti sebagai pelapor hasilnya. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Dukuh Bulusari Desa Nglayang 

kecamatan Jenangan kabupaten Ponorogo. 

4. Data dan Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data 

dapat diperoleh.
13

 Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah 

kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti 

dokumen dan lain-lain. Sehingga beberapa sumber data yang 

dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi sumber data utama 

(primer) yaitu sumber data yang di ambil peneliti melalui wawancara 

dan observasi. Sumber data tersebut di antaranya : 

                                                           
12

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2015), 334. 
13

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2007), 172 
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a. Tokoh Desa Nglayang Jenangan Ponorogo (melalui wawancara), 

karena Tokoh desa ialah orang yang paling berpengaruh dalam 

perkembangan Tradisi mbubak. 

b. Masyarakat Desa Nglayang Jenangan Ponorogo (melalui 

wawancara) masyarakat adalah orang yang paling berperan dalam 

pengembangan tradisi mbubak, diharapkan dapat memperoleh data 

tentang bagaimana tradisi mbubak dilaksakan 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Metode observasi (observation) atau pengamatan adalah metode 

pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap 

kegiatan yang berlangsung. Kegiatan tersebut dapat berkenaan 

dengan cara guru mengajar, siswa belajar, kepala sekolah yang 

sedang memberi pengarahan atau personil kepegawaian yang 

sedang rapat.
14

 Observasi yang akan dilakukan oleh peneliti 

bersifat non partisipatif (nonparticipatory observation), pengamat 

tidak ikut serta dalam kegiatan, hanya berperan mengamati 

kegiatan yang sedang berlangsung. Penulis menggunakan metode 

ini untuk mengamati secara langsung di lapangan. 

b. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya 

jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang 

                                                           
14

 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2007), 220 
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dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh 

yang diwawancara.
15

 Dalam teknik wawancara, penulis bertindak 

sebagai interviewer, interviewer dibedakan menjadi dua macam, 

yaitu responden dan informan. Dalam hal ini responden yang 

diwawancarai adalah pegawai Tokoh masyarakat yang ada Di Desa 

Nglayang Jenangan Kabupaten Ponorogo. Peneliti menggunakan 

pedoman wawancara sebagai permulaan atau awal wawancara, 

interview menanyakan beberapa serentetan pertanyaan yang sudah 

terstruktur atau sudah disusun, kemudian satu persatu diperdalam 

dalam menggali keterangan atau informasi lebih lanjut. Dengan 

demikian jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara bisa 

meliputi semua variabel dengan keterangan yang lengkap jelas dan 

mendalam. 

c. Dokumentasi merupakan salah satu jenis data yang digunakan 

dalam suatu penelitian yang berkaitan dengan teknik pengumpulan 

data. Menurut Sugiyono (2019,29) studi dokumen merupakan 

pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara 

dalam penelitian kualitatif. Dari pengertian tersebut dapat 

dikatakan bahwa dokumen merupakan sumber data yang digunakan 

untuk melengkapi penelitian, baik berupa gambar, film, tertulis, 

                                                           
15

 Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, 105. 
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dan karya momental. Yang semuanya itu memberikan informasi 

bagi proses penelitian.
16

 

6. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan teori dari 

Sugiyono, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan 

teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (Trianggulasi). Ada 

4 trigulasi yaitu : 

a. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan 

informasi atau data  dengan cara yang berdeda. Sebagaimana 

dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode 

wawancara, obervasi. Peneliti menggunakan wawancara dan 

obervasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain 

itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk 

mengecek kebenaran informasi tersebut. Melalui berbagai 

perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang 

mendekati kebenaran. Karena itu, triangulasi tahap ini dilakukan 

jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan 

penelitian diragukan kebenarannya. Dengan demikian, jika data itu 

sudah jelas, misalnya berupa teks atau naskah/transkrip film, novel 

dan sejenisnya, triangulasi tidak perlu dilakukan. Namun demikian, 

triangulasi aspek lainnya tetap dilakukan. 

                                                           
16

 Ibid. 
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b.  Triangulasi antar-peneliti dilakukan dengan cara menggunakan 

lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik 

ini diakui memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi 

yang digali dari subjek penelitian.  

c. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informai 

tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. 

Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa 

menggunakan observasi terlibat (participant obervation), dokumen 

tertulis, arsif, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan  

pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara  itu akan 

menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan 

memberikan pandangan (insights) yang berbeda pula mengenai 

fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan 

keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal. 

d. Terakhir adalah triangulasi teori. Hasil akhir penelitian kualitatif 

berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement.  Informasi 

tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang 

televan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau 

kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat 

meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu  

menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis 

data yang telah diperoleh. Diakui tahap ini paling sulit sebab 

peneliti dituntut memiliki expert judgement ketika membandingkan 
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temuannya dengan perspektif tertentu, lebih-lebih jika  

perbandingannya  menunjukkan hasil yang jauh berbeda. 

Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif 

(berbentuk deskriptif/induktif)
17

 artinya peneliti berupaya 

menggambarkan kembali data-data yang terkumpul. Seperti yang 

dijelaskan oleh Sugiyono (2015.334) dalam bukunya, Analisis data 

adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan 

lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat di 

informasikan kepada orang lain. Langkah-langkah analisis yang 

dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, 

memilih mana yang terpenting untuk dipelajari, dan membuat 

kesimpulan.
18

 

G. Sistematika Pembahasan 

Pada penelitian ini untuk mendapatkan gambaran yang bersifat 

menyeluruh serta keterkaitan antara pembahasan pada bab yang dibuat 

satu sama lain dan untuk mempermudah peneliti dalam proses penulisan 

skripsi, maka perlu ada sistematika penulisan. Dalam halini peneliti 

mengelompokkan skripsi penelitiini menjadi 5 (lima) sub bab. Adapun 

sistematika pada penulisan skripsi ini antara lain: 

                                                           
17

 Ibid, 221 
18

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung: Alfabeta, 2015), 334. 
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Bab I yaitu pendahuluan yang membahas tentang kerangka dasar 

dari suatu penelitian. Bab ini merupakan instrumen yang dijadikan pijakan 

dalam pembahasan bab-bab selanjutnya. 

Bab II merupakan landasan teori yang berkaitan dengan masalah 

ini yakni teori Analisis Fenomenologi tradisi mbubak dalam meningkatkan 

keharmonisan keluarga. 

Bab III merupakan pokok pembahasan skripsi tentang paparan data 

hasil dari penelitian dilapangan meliputi dari hasil wawancara di Desa 

Nglayang Jenangan Ponorogo. 

Bab IV, merupakan analisis data yang peneliti dapatkan selama 

wawancara dengan teori-teori yang sudah ada. 

Bab V, merupakan  penutup dari pembahasan skripsi yang berisi 

kesimpulan dari pembahasan yang intinya jawaban dari pokok masalah 

yang dirumuskan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 
 

BAB II 

ANALISIS FENOMENOLOGI TRADISI MBUBAK 

A.  Fenomenologi 

1. Pengertian Fenomenologi  

Fenomenologi (dari bahasa Yunani:  phainómenon, yang tampak, 

dan bahasa Yunani: logos, ilmu) adalah sebuah disiplin ilmu dan studi 

inkuiri deskriptif yang meletakkan perhatiannya pada studi atas 

penampakan (fenomena), pengalaman, dan kesadaran. Fenomenologi, 

singkatnya, adalah studi mengenai pengalaman dan bagaimana 

pengalaman tersebut terbentuk. Pengalaman yang dimaksud adalah 

pengalaman subjektif dan intensionalitasnya. Studi ini kemudian 

mengarahkan pada analisis kondisi kemungkinan intensionalitas, latar 

belakang praktik sosial, dan analisis bahasa.
19

 

Fenomenologi didasarkan pada premis konsepsi fenomena 

Kantian. Meurut ilmu fenomenologi didasarkan pada premis 

bahwa realitas terdiri atas objek dan penampakan kejadian (fenomena) 

yang dicerap atau dimengerti oleh kesadaran. Sebagai pergerakan 

filsafat, fenomenologi didirikan pada awal abad ke-20 oleh Edmund 

Husserl dan dikembangkan oleh lingkar studi pengikut ide Husserlian 

di universitas di Göttingen dan Munich di Jerman (Edith Stein, Eugen 

Fink, Martin Heidegger, Max Scheler, Nicolai Hartmann, Roman 

Ingarden) dan khususnya di Prancis (Paul Ricœur, Emmanuel 

                                                           
19

Wikipedisa,dalam,https://id.wikipedia.org/wiki/Fenomenologi_(filsafat). 

Diakses,kamis,27,01,21. Pukul 19.45 
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Levinas, Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty) dan di Amerika 

Serikat (Alfred Schütz, Eric Voegelin), meski diiringi dengan kritik 

yang menjauhkannya dari ide awal Husserlian tanpa menghilangkan 

ide fondasi yang melandasinya.
20

 

Dalam konsepsi Husserl, fenomenologi berpusat pada refleksi 

sistematis dan studi struktur kesadaran dan fenomena yang tampak 

pada pikiran. Fenomenologi berbeda dari konsep 

analisis Cartesian yang memandang realitas sebagai set atas objek 

yang bertautan dan bertalian antar satu dengan lainnya. Fenomenologi 

adalah salah satu tradisi besar dalam sejarah filsafat abad ke-20. 

Dalam perkembangan lebih lanjut, fenomenologi tidak dilihat seperti 

doktrin unitaris ataupun mazhab filsafat, melainkan lebih pantas 

dilihat sebagai gaya berpikir atau sebuah metode yang melibatkan 

pengalaman terbuka yang terus-menerus diperbaharui. Sehingga 

upaya mendefinisikan fenomenologi tidak dapat pernah cukup dan 

bahkan upaya yang paradoksal karena tiadanya fokus tematik yang 

mendirikan fenomenologi itu sendiri. Fenomenologi juga 

mempengaruhi karya di luar lingkar pengaruh filsafat seperti 

pada filsafat, moralitas, sejarah, serta antropologi eksistensial. 

Kata "fenomena" sebenarnya telah ada sejak Yunani Kuno yang 

berarti "hal yang tampak dan tercerap oleh indra". Pemaknaan terma 

"fenomenologi" telah digunakan sejak mazhab skeptik yang telah 

                                                           
20

 Ibid  
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menghambat ide dogmatisme metafisis mazhab pemikiran sebelumnya 

seperti Parmenides. Dalam sejarah kefilsafatan, terma "fenomenologi" 

memiliki sekurangnya tiga makna utama. Pertama adalah 

fenomenologi G. W. F. Hegel, kemudian dalam tulisan Edmund 

Husserl pada tahun 1920, dan ketiga dalam tulisan mantan asisten riset 

Husserl Martin Heidegger pada tahun 1927. Meski terma 

fenomenologi dipakai di banyak karya sebelum Husserl, pemaknaan 

kontemporer atas fenomenologi umumnya terkait pada metode 

Husserlian.
21

 

Terma "fenomenologi" modern dapat ditemukan jauh di abad ke-

18 dan dapat ditemukan di karya teolog Jerman Friedrich Christoph 

Oetinger (1702–1782) dalam Philosophie der Alten dan Johann 

Heinrich Lambert dalam Über die Methode, die Metaphysik, 

Theologie und Moral richtiger zu beweisen yang membahas teori 

penampakan yang mendasari pengetahuan empiris. 

Dalam Kritik der reinen Vernunft, Immanuel Kant (1724–1804) 

juga menggunakan terma fenomenologi untuk menunjuk pada batas 

reseptif pengetahuan atas realitas. Realitas objek menjadi dua: 

pertama, objek atas fenomena, yang manusia dapat cerap dan paham 

oleh indra dan budi, dan; kedua, objek "pada dirinya sendiri" (an sich) 

atau noumena, yang tak tampak di ruang dan waktu sehingga 

penilaian absah atas noumena tak dapat dilakukan. Dalam  

                                                           
21

 Ibid. 
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perkembangan Hegel (1770–1831), dalam Phänomenologie des 

Geistes, menyatakan bahwa fenomenologi dimengerti sebagai 

eksplorasi yang tampak (fenomena) untuk mengetahui apa yang tak 

tampak di balik fenomena. Pendekatan Hegel ini disebut 

fenomenologi dialektis.
22

 

Franz Brentano (1838–1917) menggunakan terma fenomenologi 

sebagai psikologi deskriptif. Selain itu, Carl Stumpf (1848–1936), 

murid Brentano dan mentor Edmund Husserl, menggunakan terma 

fenomenologi sebagai terma yang merujuk pada pembahasan ontologi 

atas konten sensori. Akan tetapi, fenomenologi baru menjadi suatu 

bahasan dan metode filsafat kontemporer independen setelah Husserl 

(1859–1938) menegakkannya pada awal abad ke-20. Pada awalnya, 

Husserl mendirikan fenomenologi sebagai pembahasan "psikologi 

deskriptif" dan berkembang menjadi ilmu transendental 

dan eidetis atas kesadaran. Max Scheler (1874–1928) kemudian 

mengembangkan lebih lanjut metode fenomenologi Husserl dan 

memperluas cakupan fenomenologi pada reduksi atas metode 

saintifik. 

Martin Heidegger (1889–1976) kemudian mengajukan kritik dan 

ekspansi atas fenomenologi Husserl dan mengembangkan teori 

ontologi miliknya yang mengarahkan pada konsep Dasein, manusia 

nondualistis yang eksis dalam dunia. Heidegger kemudian menarik 

                                                           
22

  Ibid. 
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fenomenologi sebagai basis ontologis ketimbang menjadikannya basis 

disiplin kajian filsafat seperti Husserl. Kembangan Heidegger atas 

fenomenologi eksistensial amat berpengaruh pada 

pergerakan eksistensialisme Prancis. 

Fenomenologi adalah gerakan fisafat yang dipelopori oleh 

Edemund Husserl (1859-1938).
23

 Fenomenologi adalah salah satu 

pemikiran yang berpengaruh pada abad ke 20. Secara filosofis 

fenomenologi sudah tercium dalam pemikiran Hegel, adalah filsuf 

yang memberikan perhatian khusus pada persoalan seputar fenomena. 

Kata “fenomenologi” dibawa ke public pertama kali oleh Hegel lewat 

bukunya Phenomenology Of The Spirit (1870), 

Fenomenologi yang kita kenal melalui Hussrel (1859–1938) adalah 

ilmu tentang penampakan,(fenomena). Artinya semua perbincangan 

tentang esensi dibalik penampakan dibuang jauh-jauh. Fenomenologi 

secara etimologis berasal dari kata Yunani phainomenon 

(phainomai,menampakkan diri) dan  logos,adalah akal budi. Ilmu tentang 

penampakan berarti ilmu tentang apa yang menampakkan diri ke 

pangalaman sabjek. Tidak ada penampakan yang tidak dialami. Hanya 

dengan berkonsentrasi pada apa yang tampak pada pengalaman,maka 

esensi dapat terumuskan dengan jernih.  

 

                                                           
23
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2. Fenomenologi Edmund Husserl (1859-1938) 

Fenomenologi Husserl menekankan bahwa untuk memahami 

fenomena seseorang harus menelaah fenomena apa adanya. Oleh 

karena itu seseorang harus menyimpan sementara atau mengisolasi 

asumsi, keyakinan, dan pengetahuan yang telah dimiliki agar mampu 

melihat fenomena apa adanya. 

Seperti yang dikemukakan oleh Husserl (1859–1938) adalah 

untuk mempelajari fenomena manusia tanpa mempertanyakan 

penyebabnya, realitas yang sebenarnya, dan penampilannya. 

Fenomenologi yang kita kenal melalui Hussrel adalah ilmu tentang 

penampakan, (fenomena). Hal ini dijelaskan dalam buku Donny 

Gahral Adian, Pengantar Fenomenologi.(Depok:koekoean,2010), 

semua perbincangan tentang esensi dibalik penampakan dibuang jauh-

jauh. Fenomenologi secara etimologis berasal dari kata Yunani 

phainomenon (phainomai,menampakkan diri) dan  logos,adalah akal 

budi. Ilmu tentang penampakan berarti ilmu tentang apa yang 

menampakkan diri ke pangalaman sabjek. Tidak ada penampakan 

yang tidak dialami. Hanya dengan berkonsentrasi pada apa yang 

tampak pada pengalaman,maka esensi dapat terumuskan dengan 

jernih. 
24

 

Bicara tentang esensi, diluar penampakan adalah sia-sia. Ini yang 

membedakan tentang fenomenologi huserlian maupun Hegel, meski 

                                                           
24
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tidak disangkal sumbangan keduanya. Hegel dan Kant masih 

berbicara tentang kodrat dibalik penampakan Hegel dengan roh 

absolutnya,sedangkan Kant masih asyik dengan noumenanya. 

 Fenomena dapat dipandang dari dua sudut. 

a. Fenomenologi menunjuk keluar atau berhubungan dengan 

realitas diluar pikiran. 

b. Fenomenologi sudut pandang seseorang, karena fenomenologi 

selalu berada dalam sudut pandangan seseorang. 

Oleh karena itu dalam memandang fenomena harus terlebih dahulu 

melihat “penyaringan” (ratio), sehingga mendapatkan kesadaran yang 

murni (Denny Moeryadi,2009).
25

 Donny menuliskan fenomenologi 

adalah ilmu tentang esensi-esensi kesadaran dan esensi ideal dari 

obyek-obyek sebagai korelasi dengan kesadaran. Fenomenologi juga 

merupakan sebuah pendekatan filosofis untuk menyelidiki pengalaman 

manusia. Fenomenologi bermakna metode pemikiran untuk 

memperoleh ilmu pengetahuan baru atau mengembangkan 

pengetahuan yang ada dengan langkah-langkah logis, sistematis kritis, 

tidak berdasarkan apriori/prasangka, dan tidak dogmatis. 

Fenomenologi sebagai metode tidak hanya digunakan dalam filsafat 

tetapi juga dalam ilmu-ilmu sosial dan pendidikan. 
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3. Karakteristik Fenomenologi 

Fenomenologi menekankan interpretasi untuk memperoleh 

pemahaman struktur eksistensial dari suatu fenomena dan kemudian 

fenomena tersebut tampil sebagai dirinya sendiri appears or presents 

itself. Landasan filosofis fenomenologi menpunyai fokus pada 

keunikan pengalaman hidup dan esensi dari suatu fenomena tertentu. 

Sebagai contoh, pengalaman unik dari seorang kepala sekolah dapat 

digambarkan sebagai pengalaman-pengalaman apa adanya yang 

dilakukan kepala sekolah dalam seting natural, kemudian ditemukan 

esensiesensinya. Pembahasan ini lebih fokus mengajar implikasi 

filsafat fenomenologi terhadap metoda penelitian, yang penulis sebut 

sebagai metoda fenomenologi. 

Fenomenologi sebagai metoda menpunyai empat karakteristik, 

yaitu deskriptif, reduksi, esensi dan intensionalitas. Seperti yang 

dikemukakan oleh Tom Donoghue and Keith Punch Ed. (2003, p.44) 

the phenomenological method, Empat karakteristik tersebut 

dipaparkan berikut ini : 

a. Deskripsi Tujuan fenomenologi adalah deskripsi fenomena, dan 

bukan menjelaskan fenomena. Fenomena termasuk apapun yang 

muncul seperti emosi, pikiran dan dan tindakan manusia 

sebagaimana adanya. Fenomenologi berarti menggambarkan 

sesuatu ke “hal itu sendiri”. Pengandaian menjadi tidak perlu 

karena tujuannya adalah untuk menyelidiki sebagaimana yang 
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terjadi. Husserl (1970 dalam Tom O‟Donoghue dan Keith Punch, 

2003, p.46) mengemukakan “Phenomenology means describing 

things as one experiences them, and this means a turning away 

from science and scientific knowledge and returning to the „things 

themselves” 

b. Reduksi adalah sebagai suatu proses di mana asumsi dan prasangka 

tentang fenomena ditunda dalam bracketing untuk memastikan 

bahwa prasangka-prasangka tidak mencemari deskripsi hasil 

pengamatan dan memastikan bahwa wujud deskripsi sebagai the 

things themselves. 

c. Esensi adalah makna inti dari pengalaman individu dalam 

fenomena tertentu sebagaimana adanya. Pencarian esensi, tema 

esensial atau hubungan-hubungan esensial dalam fenomena apa 

adanya melibatkan eksplorasi fenomena dengan menggunakan 

proses imaginasi secara bebas, intuisi dan refleksi untuk 

menentukan apakah suatu karaktersitik tertentu merupakan esensi 

penting. Sebagai contoh, dalam kasus esensi pembelajaran, seorang 

fenomenolog akan mempertimbangkan apakah perubahan dan 

perkembangan merupakan esensi penting dari proses belajar. 

d. Itensionalitas Fenomenologi menggunakan dua konsep noesis dan 

noema untuk mengungkapkan intensionalitas. Menurut Husserl 

(Sanders, 1982 dalam Tom O‟Donoghue and Keith Punch Ed. 

2003, p. 48), intensionalitas mengacu sebagai korelasi antara 
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noema dan noesis yang mengarahkan interpretasi terhadap 

pengalaman. Noema adalah pernyataan obyektif dari perilaku atau 

pengalaman sebagai realitas, sedangkan noesis adalah refleksi 

subyektif (kesadaran) dari pernyataan yang obyektif tersebut. 

Dalam pandangan ini bahwa realitas itu apa adanya, kita tidak 

menpunyai ide apa pun mengenai realitas (pernyataan obyektif). 

Interrelasi antara kesadaran dengan realitas itulah yang disebutnya 

intensionalitas. Semisal, kita khawatir terhadap sesuatu, kita 

mencitai sesuatu, kita bangga terhadap sesuatu. “Sesuatu” itu tidak 

kita ketahui, kita tahu karena kita menyadarinya bahkan menyadari 

terhadap obyek yang imajinier. 

Implikasi fenomenologi terhadap analisis data dikemukakan oleh 

Willig, Clara (2008, p. 71) dalam fenomenologi interpretasi 

(hermeneutik), bahwa analisis dilakukan dengan memperhatikan 

karakteristik: fokus pada dunia kehidupan, terbuka terhadap 

pengalaman subyek yang dipelajari, deskripsi secara tepat, menunda 

pengetahuan awal atau prasangka, dan mencari esensi dalam deskripsi. 

Fenomenologi interpretatif mengatakan bahwa hampir tidak mungkin 

memperoleh akses langsung terhadap dunia kehidupan partisipan 

(orang yang dipelajari) tanpa mengeksplorasi pengalaman partisipan 

dari perspektif mereka sendiri. “it recognizes that such an exploration 

must necessarily implicate the researcher’s own view of the world as 

well as the nature of the interaction between researcher and 



 

26 
 

participant”. Perspektif peneliti dinyatakan dalam wujud interpretasi 

atas ekspresiekspresi pengalaman hidup partisipan semakin nyata 

terjadi pada analisis data ketika peneliti memberikan label makna atas 

ekspresi-ekspresi pengalaman hidup partisipan tersebut. 

Tahapan Pokok Analisis Data Analisis data dimungkinkan terjadi 

dalam perspektif intersubyektif antara peneliti dengan partisipan 

dengan “menunda” bias-bias atau prasangka peneliti terhadap 

fenonema yang sedang dipelajarinya sehingga fenomena yang diteliti 

tampil sebagaimana adanya (appears or presents itself). Misalnya, 

Moustakas (1994.119- 153) mengidentifikasi lima tahapan utama 

dalam analisis data fenomenologis (dilakukan iteratif), berikut ini: 

Pertama, membuat daftar ekspresi-ekspresi dari jawaban atau 

respon partisipan dengan menunda prasangka peneliti (bracketing) 

untuk memungkin ekspresi-ekspresi tersebut tampil sebagaimana 

adanya. Setiap ekspresi pengalaman hidup partisipan diperlakukan 

secara sama (horizonalization). 

Kedua, reduksi dan eliminasi ekspresiekspresi tersebut mengacu 

pada pertanyaan: apakah eskpresi tersebut merupakan esensi dari 

pengalaman partisipan dan apakah ekspresi-ekspresi dapat 

dikelompokkan untuk diberi label dan tema. Ekspresiekspresi yang 

tidak jelas, pengulangan dan tumpang tindih direduksi dan dieliminasi. 

Kemudian ekspresi-ekspresi bermakna diberi label dan tema. 
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Ketiga, membuat klaster dan menuliskan tema terhadap ekspresi–

ekspresi yang konsisten, tidak berubah dan memperlihatkan 

kesamaan. Klaster dan pemberian label terhadap ekspresi-ekspresi 

tersebut merupakan tema inti pengalaman hidup partisipan. 

Keempat, melakukan validasi terhadap ekspresi-ekspresi, labeling 

terhadap ekspresi dan tema dengan cara (1) apakah ekspresiekspresi 

tesebut eksplisit ada pada transkip wawancara atau catatan harian 

partisipan; (2) apabila ekspresi-ekspresi tersebut tidak eksplisit, 

apakah ekspresi tersebut “bekerja tanpa konflik” (work together 

without confict or compatible). Jika tidak compatibel dan eksplisit 

dengan pengalaman hidup partisipan maka ekspresi-eskpresi tersebut 

dibuang. 

4. Analisis Data Dalam Fenomenologi 

Dalam penelitian fenomenologi melibatkan pengujian yang teliti 

dan seksama pada kesadaran pengalaman manusia. Konsep utama 

dalam fenomenologi adalah makna. Makna merupakan isi penting 

yang muncul dari pengalaman kesadaran manusia.
26

 Untuk 

mengidentifikasi kualitas yang essensial dari pengalaman kesadaran 

dilakukan dengan mendalam dan teliti (Smith, etc., 2009: 11). Prinsip-

prinsip penelitian fenomenologis ini pertama kali diperkenalkan oleh 

Husserl. Husserl mengenalkan cara mengekspos makna dengan 

mengeksplisitkan struktur pengalaman yang masih implisit. Konsep 
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lain fenomenologis yaitu Intensionalitas dan Intersubyektifitas, dan 

juga mengenal istilah phenomenologik Herme-neutik yang 

diperkenalkan oleh Heidegger.
27

 

Penelitian fenomenologis fokus pada sesuatu yang dialami dalam 

kesadaran individu, yang disebut sebagai intensionalitas.
28

 

Intensionalitas (intentionality), menggambarkan hubungan antara 

proses yang terjadi dalam kesadaran dengan obyek yang menjadi 

perhatian pada proses itu. Dalam term fenomenologi, pengalaman atau 

kesadaran selalu kesadaran pada sesuatu, melihat adalah melihat 

sesuatu, mengingat adalah mengingat sesuatu, menilai adalah menilai 

sesuatu. Sesuatu itu adalah obyek dari kesadaran yang telah 

distimulasi oleh persepsi dari sebuah obyek yang “real” atau melalui 

tindakan mengingat atau daya cipta (Smith, etc., 2009: 12). 

Intensionalitas tidak hanya terkait dengan tujuan dari tindakan 

manusia, tetapi juga merupakan karakter dasar dari pikiran itu sendiri. 

Pikiran tidak pernah pikiran itu sendiri, melainkan selalu merupakan 

pikiran atas sesuatu. Pikiran selalu memiliki obyek. Hal yang sama 

berlaku untuk kesadaran. Intensionalitas adalah kesadaran 

(directedness of consciousness). Dan intensionalitas juga merupakan 
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keterarahan tindakan, yakni tindakan yang bertujuan pada satu 

obyek.
29

 

Data dari fenemena sosial yang diteliti dapat dikumpulkan dengan 

berbagai cara, diantaranya observasi dan interview, baik interview 

mendalam (in-depth interview). In depth dalam penelitian fenomenologi 

bermakna mencari sesuatu yang mendalam untuk mendapatkan satu 

pemahaman yang mendetail tentang fenomena sisoal dan pendidikan yang 

diteliti. In-depth juga bermakna menuju pada sesuatu yang mendalam guna 

mendapatkan sense dari yang nampaknya straight-forward secara aktual 

secara potensial lebih complicated. Pada sisi lain peneliti juga harus 

memformulasikan kebenaran peristiwa/ kejadian dengan pewawancaraan 

mendalam. ataupun interview. Data yang diperoleh dengan in-depth 

interview dapat dianalisis proses analisis data dengan Interpretative 

Phenomenological Analysis sebagaiman ditulis oleh Smith (2009: 79-

107). Tahap-tahap Interpretative Phenomenological Analysis yang 

dilaksanakan sebagai berikut: 1) Reading and re-reading; 2) Initial 

noting; 3) Developing Emergent themes; 4) Searching for connections 

across emergent themes; 5) Moving the next cases; and 6) Looking for 

patterns across cases. Masing-masing tahap analisis diuraikan sebagai 

berikut: 
30

 

1. Reading and re-reading, Dengan membaca dan membaca kembali 

peneliti menenggelamkan diri dalam data yang original. Bentuk 
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kegiatan tahap ini adalah menuliskan transkrip interviu dari 

rekaman audio ke dalam transkrip dalam bentuk tulisan. Rekaman 

audio yang digunakan oleh peneliti dipandang lebih membantu 

pendengaran peneliti dari pada transkrip dalam bentuk tulisan. 

Imaginasi kata-kata dari partisipan ketika dibaca dan dibaca 

kembali oleh peneliti dari transkrip akan membantu analisis yang 

lebih komplit.  

Tahap ini di laksanakan untuk memberikan keyakinan 

bahwa partisipan penelitian benar-benar menjadi fokus analisis. 

Peneliti memulai proses ini dengan anggapan bahwa setiap kata-

kata partisipant sangat penting untuk masuk dalam fase analisis 

dan data kata-kata itu diperlakukan secara aktif. Membaca kembali 

data dengan model keseluruhan struktur interviu untuk selanjutnya 

dikembangkan, dan juga memberikan kesempatan pada peneliti 

untuk memperoleh pemahaman mengenai bagaimana narasi-narasi 

partisipant secara bersama-sama dapat terbagi dalam beberapa 

bagian. Dengan membaca dan membaca kembali juga 

memudahkan penilaian mengenai bagaimana hubungan dan 

kepercayaan yang dibangun antar interviu dan kemudian 

memunculkan letak-letak dari bagian-bagian yang kaya dan lebih 

detail atau sebenarnya kontradiksi dan paradox.
31
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2. Initial Noting Analisis tahap awal ini sangat mendetail dan 

mungkin menghabiskan waktu. Tahap ini menguji isi/konten dari 

kata, kalimat dan bahasa yang digunakan partisipan dalam level 

eksploratori. Analisis ini menjaga kelangsungan pemikiran yang 

terbuka (open mind) dan mencatat segala sesuatu yang menarik 

dalam transkrip. Proses ini menumbuhkan dan membuat sikap 

yang lebih familier terhadap transkrip data. 

 Selain itu tahap ini juga memulai mengidentifikasi secara 

spesifik cara-cara partisipan mengatakan tentang sesuatu, 

memahami dan memikirkan mengenai isu-isu. Tahap 1 dan 2 ini 

melebur, dalam praktiknya dimulai dengan membuat catatan pada 

transkrip. Peneliti memulai aktifitas dengan membaca, kemudian 

membuat catatan eksploratori atau catatan umum yang dapat 

ditambahkan dengan membaca. 
32

 

Analisis ini hampir sama dengan analisis tekstual bebas. Di 

sini tidak ada aturan apakah dikomentari atau tanpa persyaratan 

seperti membagi teks kedalam unit-unit makna dan memberikan 

komentar-komentar pada masing-masing unit. Analisis ini 

dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan seperangkat catatan 

dan komentar yang komprehensif dan mendetail mengenai data. 

Beberapa bagian dari interviuw mengandung data penelitian lebih 
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banyak dari pada yang lain dan akan lebih banyak makna dan 

komentar yang diberikan.  

Jadi pada tahap ini peneliti mulai memberikan komentar 

dengan menduga pada apa yang ada pada teks. Aktifitas ini 

menggambarkan difusi kebijakan gender pada pola-polanya seperti 

hubungan, proses, tempat, peristiwa, nilai dan prinsip-prinsip dan 

makna dari difusi kebijakan gender bagi partisipan. Dari sini 

kemudian dikembangkan dan disamping itu peneliti akan 

menemukan lebih banyak catatan interpretatif yang membantu 

untuk memahami bagaimana dan mengapa partisipan tertarik 

dengan kebijakan gender partisipan. 

Deskripsi yang peneliti kembangkan melalui initial notes 

ini menjadi deskripsi inti dari komentar-komentar yang jelas 

merupakan fokus dari fenomenologi dan sangat dekat dengan 

makna eksplisit partisipant. Dalam hal ini termasuk melihat bahasa 

yang mereka gunakan, memikirkan konteks dari ketertarikan 

mereka (dalam dunia kehidupan mereka), dan mengidentifukasi 

konsep-konsep abstrak yang dapat membantu peneliti membuat 

kesadaran adanya pola-pola makna dalam keterangan partisipan. 

3. Developing Emergent Themes (Mengembangkan kemunculan 

tema-tema) Meskipun transkrip interviu merupakan tempat pusat 

data, akan tetapi data itu akan menjadi lebih jelas dengan 
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diberikannya komentar eksploratori (exploratory commenting) 

secara komphrehensip.  

Dengan komentar eksploratori tersebut maka pada 

seperangkat data muncul atau tumbuh secara substansial. Untuk 

memunculkan tema-tema peneliti memenej perubahan data dengan 

menganalisis secara simultan, berusaha mengurangi volume yang 

detail dari data yang berupa transkrip dan catatan awal yang masih 

sulit (complexity) untuk di mapping kesaling hubungannya 

(interrelationship), hubungan (connection) dan pola-pola antar 

catatan eksploratori. Pada tahap ini analisis terutama pada 

catatatan awal lebih yang dari sekedar transkrip. Komentar 

eksploratori yang dilakukan secara komprehensip sangat 

mendekatkan pada simpulan dari transktip yang asli.
33

 

4. Searching for connection a cross emergent themes Partisipan atau 

penelitian memegang peran penting semenjak mengumpulkan data 

dan membuat komentar eksploratori. Atau dengan kata lain 

pengumpulan data dan pembuatan komentar eksploratori di 

lakukan dengan berorientasi pada partisipan. Mencari hubungan 

antar tema-tema yang muncul dilakukan setelah peneliti 

menetapkan seperangkat tema-tema dalam transkrip dan tema-

tema telah diurutkan secara kronologis. 
34
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Hubungan antar tema-tema ini dikembangkan dalam bentuk 

grafik atau mapping/pemetaan dan memikirkan tema-tema yang 

bersesuaian satu sama lain. Level analisis ini tidak ada ketentuan 

resmi yang berlaku. Peneliti didorong untuk mengeksplore dan 

mengenalkan sesuatu yang baru dari hasil penelitiannya dalam 

term pengorganisasian analisis. Tidak semua tema yang muncul 

harus digabungkan dalam tahap analisis ini, beberapa tema 

mungkin akan dibuang. Analisis ini tergantung pada keseluruhan 

dari pertanyaan penelitian dan ruang lingkup penelitian. 

5. Moving the next cases Tahap analisis 1- 4 dilakukan pada setiap 

satu kasus/partisipan. Jika satu kasus selesai dan dituliskan hasil 

analisisnya maka tahap selanjutnya berpindah pada kasus atau 

partisipan berikutnya hingga selesai semua kasus. Langkah ini 

dilakukan pada semua transkrip partisipan, dengan cara 

mengulang proses yang sama. 

6. Looking for patterns across cases Tahap akhir merupakan tahap 

keenam dalam analisis ini adalah mencari pola-pola yang muncul 

antar kasus/partisipan. Apakah hubungan yang terjadi antar kasus, 

dan bagaimana tema-tema yang ditemukan dalam kasus-kasus 

yang lain memandu peneliti melakukan penggambaran dan 

pelabelan kembali pada tema-tema. Pada tahap ini dibuat master 
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table dari tema-tema untuk satu kasus atau kelompok kasus dalam 

sebuah institusi/ organisasi.
35

 

B. Tradisi Mbubak 

1. Adat dan Tradisi 

Tradisi dipahami sebagai segala sesuatu yang turun temurun dari 

nenek moyang.Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat 

istiadat yakni kebiasaan yang bersifat magis religius dari kehidupan 

suatu penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, 

hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian 

menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta 

mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk 

mengatur tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan sosial. 

Sedangkan dalam kamus sosiologi, diartikan sebagai kepercayaan 

dengan cara turun menurun yang dapat dipelihara.
36

 

Tradisi merupakan pewarisan norma-norma, kaidah-kaidah, dan 

kebiasaan-kebiasaan. Tradisi tersebut bukanlah suatu yang tidak dapat 

diubah, tradisi justru dipadukan dengan aneka ragam perbuatan 

manusia dan diangkat dalam keseluruhannya. Karena manusia yang 

membuat tradisi maka manusia juga yang dapat menerimanya, 

menolaknya dan mengubahnya.Tradisi juga dapat dikatakan sebagai 

suatu kebiasaan yang turun menurun dalam sebuah masyarakat, 

dengan sifatnya yang luas, tradisi bisa meliputi segala kompleks 
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kehidupan, sehingga tidak mudah disisihkan dengan perincian yang 

tepat dan diperlakukan serupa atau mirip, karena tradisi bukan obyek 

yang mati, melainkan alat yang hidup untuk melayani manusia yang 

hidup pula. 

Tradisi dipahami sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang 

memiliki pijakan sejarah masa lampau dalam bidang adat, bahasa, tata 

kemasyarakatan keyakinan dan sebagainya, maupun proses 

penyerahan atau penerusannya pada generasi berikutnya. Sering 

proses penerusan tejadi tanpa dipertanyakan sama sekali, khususnya 

dalam masyarakat tertutup dimana hal-hal yang telah lazim dianggap 

benar dan lebih baik diambil alih begitu saja. Memang tidak ada 

kehidupan manusia tanpa suatu tradisi. Bahasa daerah yang dipakai 

dengan sendirinya diambil dari sejarahnya yang panjang tetapi bila 

tradisi diambil alih sebagai harga mati tanpa pernah dipertanyakan 

maka masa sekarang pun menjadi tertutup dan tanpa garis bentuk yang 

jelas seakan-akan hubungan dengan masa depan pun menjadi 

terselumbung. Tradisi lalu menjadi tujuan dalam dirinya sendiri.
37

 

Jawa Timur adalah sebuah provinsi yang terletak di pulau 

Jawa. Ibukota untuk provinsi Jawa Timur adalah Kota Surabaya. 

Wilayah Jawa Timur menjadi tempat tinggal beberapa suku yang 

sangat beragam. Mulai dari Suku Bali, Suku Madura, hingga Suku 

Batak pun juga dapat dijumpai di wilayah ini.Setiap daerah di 
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Indonesia memiliki adat istiadat masing-masing, termasuk Jawa 

Timur. Salah satu adat istiadat Jawa Timur yang populer adalah 

Tahlilan Kematian.
38

Penduduk negara Indonesia mayoritas menganut 

agama Islam saat ini. Hal itu menjadikan banyak aspek kehidupan 

rakyat Indonesia memiliki nuansa Islami. Ya, meskipun tidak sedikit 

juga nonmuslim di negara ini. Indonesia memiliki sebuah tradisi yang 

terkenal salah satunya yaitu kenduri.
39

 

2. Kenduri Mbubak 

Kenduri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti 

perjamuan makan untuk memperingati peristiwa, meminta berkah, dan 

sebagainya. Selamatan atau kenduren (sebutan masyarakat tanah 

jawa) telah ada sejak dahulu sebelum masuknya  agama islam di 

nusantara.
40

 Dalam praktiknya, kenduri merupakan sebuah acara 

berkumpul, yang umumnya dilakukan oleh laki-laki, dengan tujuan 

meminta kelancaran atas segala sesuatu yang dihajatkan dari 

penyelenggara yang mengundang orang-orang sekitar untuk datang 

yang dipimpin oleh orang yang dituakan didaerah masing masing atau 

kerap disebut dengan Berjangga.
41

 

Ada banyak macam kenduri didaerah jawa. Salah satunya ada 

didaerah Ponorogo yaitu tradisi kenduri mbubak. Kenduri mbubak ini 
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adalah untuk memperingati calon pengantin sebelum resmi menikah 

dan biasanya dilaksanakan dua hari sebelum calon pengantin tersebut 

menikah. Tujuan diadakan kenduri ini adalah untuk memperingati 

calon pengantin sebelum resmi menikah. 

3. Pelaksanaan Tradisi Mbubak 

Tradisi mbubak atau Kenduri Mbubak adalah salah satu tradisi 

yang sangat penting bagi orang tua wali calon pengantin. Tradisi 

mbubakan ini berasal dari kata mbubak yang artinya membuka. 

Upacara Kenduri Mbubak atau mbubak ini dilaksanakan apabila baru 

pertama kali mempunyai hajat atau (mantu) pernikahan dan calon 

pengantinnya adalah putra sulung maupun putri. Tradisi Kenduri 

Mbubak salah satu upacara tradisional dari para leluhur yang 

diturunkan secara turun temurun serta wajib ada dan dilaksanakan 

dalam sebuah perkawinan.
42

 

Tradisi ini dilaksanakan ketika orang tua akan menikahkan 

anak pertamanya. Dalam pelaksanaan tradisi ini digunakan upacara 

adat Jawa. Di beberapa daerah, tradisi ini dilaksanakan setelah upacara 

resepsi pernikahan. Namun di daerah lain tradisi ini dilaksanakan 

sebelum prosesi akad nikah dilaksanakan. Di desa Nglayang sendiri 

upacara tradisi ini dilaksanakan sebelum prosesi akad nikah.
43

 

Meskipun waktu pelaksanaannya berbeda, namun urutan 

prosesinya kurang lebih sama. Dalam pelaksanaan mbubak ini diikuti 
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oleh kedua orang tua calon pengantin, saudara kandung, dan juga kyai 

atau tetua desa yang memimpin do‟a. Pelaksanaan upacara tradisi 

mbubak adalah sebagai berikut. Bapak dan Ibu Pengantin akan keluar 

dengan menggendong dua kendil yang lengkap dengan penutupnya  

berupa mori (kain kafan) atau sering disebut sebagai kendil yang 

sudah diisi. 

Kemudian uborampe (sesajen) ditaru di tenga ruangan, lebih 

tepatnya ditaruh di depan tamu undangan  untuk acara mbubak. 

Kemudian Bapak/Ibu tadi akan membuka daringan kebak masing-

masing, dan Tetua desa  akan menerangkan isi daringan Kebak 

tersebut. Adapun arti kendil yang digendong si bapak adalah , 

Syahadat, Fatehah,. Ini mempunyai arti sebagai hubungan Vertikal 

antara manusia dan Allah Sang maha pencipta, Ini mengingatkan kita 

agar selalu bertaqwa dan menjalankan kewajiban terhadap sang 

pencipta sesuai agama yang kita anut,dan isi daringan kebak yang 

digendong si ibu berisi : kacang lama, kedelai lama, semua serba lama 

atau semua yang sudah tersimpan terlalu lama. 

Ini mempunyai arti do‟a dan permintaan kepada yang Maha 

Kuasa semoga pengantin yang dinikahkan akan langgeng menjalani 

rumah tangga hingga usia tua. Setelah itu tetua desa atau kyai akan 

minta Paseksen/kesaksian dari hadirin semua, bahwa bapak/ibu yang 

mempunyai hajat sudah melaksanakan upacara tradisi bubak manten. 
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Sebagai imbalan yang punya hajat akan memberikan buah pisang dan 

uang.
44

 

4. Keharmonisan Keluaga 

1. Pengertian Keluarga 

 

Keluarga adalah unit kelompok sosial terkecil dalam 

masyarakat. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga 

memerlukan organisasi tersendiri dan karena itu perlu ada kepala 

keluarga sebagai tokoh penting yang mengemudikan perjalanan 

hidup keluarga yang diasuh dan dibinanya. Karena keluarga sendiri 

terdiri dari beberapa orang, maka terjadi intreaksi antar pribadi, dan 

itu berpengaruh terhadap keadaan harmonis dan tidak harmonisnya 

pada salah seorang anggota keluarga, yang selanjutnya 

berpengaruh pula terhadap pribadi-pribadi lain dalam keluarga 

(Gunarsa, 2002). 
45

 

Keluarga merupakan salah satu organisasi sosial yang 

paling penting dalam sosial dan keluarga merupakan lembaga 

didalam masyarakat yang paling utama bertanggung jawab untuk 

menjamin kesejahteraan sosial dan kelestarian biologis anak 

manusia (Kartono, 1997). 

Menurut Rahmat (dalam Hafsah, 2009) keluarga 

merupakan dituntut untuk menjalankan fungsinya dengan baik 

sebagai upaya untuk mewujudkan keharmonisan keluarga. Karena 
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hal tersebut merupakan kunci untuk mewujudkan keluarga yang 

bahagia harmonis, dan selaras, serta nyaman. 

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan 

bahwasanya keluarga adalah kelompok kecil dalam masyarakat 

yang terdiri dari sepasang laki-laki dan wanita, serta anak-anaknya 

yang mana mereka terikat oleh perkawinan yang didalamnya 

terdapat peran dan fungsi.
46

 

2. Fungsi Keluarga 

Fungsi-fungsi keluarga ada beberapa jenis. Menurut 

Soelaeman (1994) fungsi keluarga sangat penting, sehingga tidak 

dipisah-pisahkan atau disatukan dengan yang lainnya. Jenis-jenis 

fungsi keluarga adalah sebagai berikut: 

a. Fungsi Edukatif, Adapun fungsi yang berkaitan dengan 

pendidikan anak serta pembinaan anggota keluarga. Keluarga 

merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan terutama 

bagi anak, dalam hal ini si pendidik hendaknya dapatlah 

melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada tujuan 

pendidikan. 

b. Fungsi Sosialisasi, Tugas keluarga dalam mendidik anaknya 

tidak saja mencakup perkembangan individu agar menjadi yang 

mantap, akan tetapi meliputi pula upaya membantunya dan 

mempersiapkannya menjadi anggota masyarakat yang baik. 
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Orang tua dapat membantu menyiapkan diri anaknya agar 

mendapatkan dirinya sebagai pribadi yang mantap dalam 

masyarakat secara konstruktif.
47

 

c. Fungsi Lindungan, Mendidik pada hakekatnya bersifat 

melindungi yaitu melindungi anak dari tindakan-tindakan yang 

tidak baik dari hidup yang menyimpang dari norma-norma. 

Fungsi lindungan itu dapat dilaksanakan dengan cara melarang 

atau menghindarkan anak-anak yang tidak diharapkan 

mengawasi ataupun membatasi perbuatan-perbuatan yang 

diharapkan, memberi contoh dan teladan dalam hal-hal 

diharapkan. 

d. Fungsi Afeksi (perasaan), Pada saat anak masih kecil 

perasaannya memegang peranan penting, dapat merasakan 

ataupun menangkap suasana yang meliputi orang tuanya pada 

saat anak berkomukasi dengan mereka. Anak sangat peka akan 

suasana emosional yang meliputi keluarganya. Kehangatan 

yang terpancar dari keseluruhan gerakan, ucapan, mimik serta 

perbuatan orang tua, juga rasa kehangatan dan keakraban itu 

menyangkut semua pihak yang tergolong anggota 

e. Fungsi Religius, Keluarga berkewajiban memperkenalkan dan 

mengajak anak dan anggota keluarganya dalam kehidupan 
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beragama. Pendidikan dalam keluarga itu berlangsung melalui 

identifikasi anak kepada orang tua. 

f. Fungsi Ekonomi, Pelaksanaan fungsi ekonomi keluarga oleh 

dan untuk semua angota keluarga mempunyai kemungkinan 

menambah saling mengerti, solidaritas dan tanggung jawab 

bersama dalam keluarga itu serta meningkatkan rasa 

kebersamaan dan keikatan antara secara anggota keluarga. 

g. Fungsi Rekresi, Rekresi itu dirasakan orang apabila ia 

mengetahui suatu suasana yang tenang dan damai, jauh dari 

ketegangan batin, segar dan santai dari kepada yang 

bersangkutan memberikan perasaan bebas terlepas dari 

ketegangan dan kesibukan sehari-hari.
48

 

h. Fungsi Biologis, Fungsi ini berkaitan dengan pemenuhan-

pemenuhan kebutuhan biologis anggota keluarga. Diantaranya 

adalah kebutuhan akan terlindung fisik, kesehatan, dari rasa 

lapar, haus, kedinginan, kepanasan, kelelahan bahkan juga 

kenyamanan dan kesegaran fisik. Termasuk juga kebutuhan 

biologis yaitu seksual. 

Menurut Sarwono (1993) fungsi utama yang harus dijalankan 

keluarga adalah keluarga sebagai suatu unit yang berfungsi 

memberi atau memenuhi kepuasan primer, biologis pada 

anggotanya. Seperti pemenuhan sandang pangan dan seksual bagi 
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suami istri. Keluarga sebagai suatu unit yang berfungsi 

membudayakan manusia atau mengembangkan keturunan: seperti 

rasa aman, terlindungi dan di hargai, diinginkan dan kasih sayang 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sebagai syarat 

utama bagi kelancaran terlaksananya fungsi keluarga adalah 

terciptanya suasana keluarga yang baik. Suasana keluarga dimana 

setiap anak bisa mengembangkan dirinya dengan bantuan orangtua 

dan saudara-saudaranya. 

3. Keharmonisan Keluarga 

Mengenai keharmonisan keluarga ada beberapa ahli pendapat 

diantaranya : 

a. Gunarsa menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keluarga 

harmonis adalah bilamana seluruh anggota keluarga merasa 

bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan 

dan menerima seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi, 

aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental dan sosial.
49

 

b. Keluarga adalah unit kelompok sosial terkecil dalam masyarakat. 

Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memerlukan 

organisasi tersendiri dan karena itu perlu ada kepala keluarga 

sebagai tokoh penting yang mengemudikan perjalanan hidup 

keluarga yang diasuh dan dibinanya. Karena keluarga sendiri terdiri 

dari beberapa orang, maka terjadi interaksi antar pribadi, dan itu 
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berpengaruh terhadap keadaan harmonis dan tidak harmonisnya 

pada salah seorang anggota keluarga, yang selanjutnya berpengaruh 

pula terhadap pribadi-pribadi lain dalam keluarga.
50

 

c. Daradjad juga mengemukakan bahwa keharmonisan suatu keluarga 

merupakan suatu keadaan dimana anggota keluarga tersebut 

menjadi kesatuan dan setiap anggota menjalankan hak dan 

kewajibannya masing-masing, terjalin kasih sayang, saling 

pengertian, dialog dan kerjasama yang baik antara anggota 

keluarga. Dengan demikian keharmonisan keluarga tersebut 

merasakan kesejahteraan lahir dan batin. 

d. Menurut Mahali dalam Inggrid, keluarga yang harmonis adalah 

keluarga yang dapat mengantarkan seseorang hidup lebih bahagia, 

lebih layak dan lebih tentram. Keluarga merupakan tempat para 

penghuninya beristirahat dari suatu kepenatan aktivitas, sehingga 

keluarga haruslah menyenangkan. 

Berdasarkan pendapat ahli di atas, maka keharmonisan 

keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu situasi atau 

kondisi keluarga dimana terjalinnya kasih sayang, saling pengertian, 

dukungan, mempunyai waktu bersama, adanya kerjasama, kualitas 

komunikasi yang baik dan minim terjadinya konflik, ketegangan dan 

kekecewaan dalam rumah tangga. 
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BAB III 

ANALISIS FENOMENOLOGI TRADISI MBUBAK DALAM 

MENINGKATKAN KEHARMONISAN KELUARGA DI DESA 

NGLAYANG JENANGAN PONOROGO. 

 

A. Profil Masyarakat Desa Nglayang Kecamatan Jenangan kabupaten 

Ponorogo 

Desa Nglayang  adalah salah satu Desa yang berada di bawah wilayah 

Kecamatan jenangan Kabupaten Ponorogo yang wilayahnya meliputi wilayah 

Desa nglayang dan Wilayah Hukum Desa nglayang jenangan Ponorogo. Desa 

Nglayang Jenangan Ponorogo sebagai salah satu unit pelayanan Masyarakat 

dengan kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas yang berwenang 

yang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan Masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional 

yang di akui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

1. Struktur Organisasi Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo 

Dalam pelaksanaan pelayanan Dimasyarakat Desa Nglayang 

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, masing-masing pihak yang 

berkaitan memiliki wewenang dan tugas yang harus dijalani. Sehingga 

dalam pelaksanaan ketertiban desa berjalan dengan lancar dan tertata 

dengan baik, begitu juga dalam pelaksanaan dalam administrasi dalam 
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segala bentuk.Yang selalu memonitor Warganya dalam dan memberikan 

penyelesaian masalah bagi warganya yang membutuhkan.Utamanya 

dalam hal lamaran atau khitbah.Adapun tata pemerintahan atau susunan 

Perangkat di desa Nglayang kecamatan jenangan Kabupaten Ponorogo 

adalah sebagai berikut:
51

 

a. KepalaDesa :  Pujo Purnomo 

b. Skertaris :  Nuryanto 

c. Bendahara  :  Agung Dwi Cahyono, S.Ag 

d. Kamituo krajan 01  :  Edi Prayetno 

e. Kamituo krajan 02  :  Jarianto 

f. Kamituo bulusari    :  Marsum 

g. Kamituo tumpang rejo  :  Suwanto 

h. Pembantu kamituo TP. REJO  :  Amat Suwandi 

i. Kaur pemerintah  :  - 

j. Kaur pembangunan  :  Besri 

k. Kaur kesra  :  - 

l. Kaur umum  :  Nanang Yeswanto,S.E 

m. Setaf desa  :  Sunarti 

2. Diskripsi Umum Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo. 

a. Letak Geografis 
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Desa Nglayang merupakan desa yang terletak di wilayah 

kecamatan Jenangan kabupaten Ponorogo. Menurut kondisi 

geografisnya, Desa Nglayang termasuk daerah dataran tinggi. Luas 

wilayah Desa Nglayang adalah 272,6 ha. Jarak Desa Nglayang 

dengan kecamatan terdekat adalah 3 km, sedangkan jarak Desa 

Nglayang dengan ibu kota kabupaten adalah 12 km.
52

 

Secara administrasi wilayah Desa Nglayang terbagi menjadi: 

1) 4 (empat) Dukuh, 

2) 14 (empatbelas) RW, 

3) 20 (duapuluh) RT. 

Iklim desa Nglayang, sebagai mana desa-desa lain diwilayah  

Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut 

mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di desa 

Nglayang. 
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    Adapun Batas-batas wilayah Desa Nglayang adalah sebagai berikut :  

1) Sebelah Utara  :    Desa Tanjungsari Kecamatan Jenangan. 

2) Sebelah Selatan :   Perhutani Kecamtan Pulung. 

3) Sebelah Barat :   Desa Jenangan Kecamatan Jenangan. 

4) SebelahTimur :   Desa Paringan Kecamatan Jenangan
53

 

b. Kependudukan 

Desa Nglayang Kecamatan jenangan memiliki jumlah 

penduduk yang cukup besar yaitu 2789 jiwa dengan perincian sebagai 

berikut : 

Tabel 3.1 : JumlahPenduduk 

No Jenis Kelamin Jumlah 

1 Laki-laki 1366 

2 Perempuan 1423 

Dan jumlah kepala keluarga di Desa Nglayang berjumlah 868 

kepala keluarga. 

c. Keadaan Agama 

Desa Nglayang tergolong desa yang mayoritas penduduknya 

memeluk agama Islam.
54
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Tabel 3. 2 : Agama dan kepercayaan 

No Agama Laki-laki Perempua 

1 Islam 1366 orang 1423 orang 

 

 

d. Keadaan ekonomi 

Sebagian besar penduduk Desa Nglayang bermata 

pencaharian  sebagai petani. Selengkapnya tentang mata pencaharian 

di Desa Nglayang adalah sebagai berikut:
55

 

Tabel 3. 3 : Mata Pencaharian Penduduk 

No JenisPekerjaan Laki-laki Perempuan 

1 Petani 494 Orang 80 Orang 

2 Buruh Tani 625 Orang 828 Orang 

3 Buruh Migran 102 Orang 281 Orang 

4 Pegawai Negeri Sipil 3 Orang  0 Orang 

5 Bidan swasta 0 Orang 1 Orang 

6 Peternak 12 Orang 0 Orang 

7 Pedagang keliling 4 Orang 0 Orang 
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8 Purnawiran/ Pensiunan 1 Orang 0 Orang 

9 Perangkat Desa 13 Orang 2 Orang 

10 Belum bekerja 112 Orang 0 Orang 

11 Ibu rumah tangga 0 Orang 231 Orang  

Jumlah total penduduk  :                                           2.789 orang 

e. Keadaan Kependidikan 

Di Desa Nglayang terdapat sarana pendidikan diantaranya 

Sekolah satu TK, play group dan dua Sekolah Dasar Negeri. 

Sedangkan jumlah penduduk bila dikelompokkan menurut 

pendidikannya sebagai berikut: 
56

 

Tabel 3. 4 : Jumlah penduduk menurut Pendidikannya 

N

o 

Pendidikan Laki-laki Perempuan 

1.  

Usia 4-6 tahun yang belum 

masuk Taman Kanak-

kanak 

22Orang 24 Orang 

2.  Usia 4-6 tahun yang 

TK/play group 

18Orang 19 Orang 

                                                           
56

 Ibid. 



 

52 
 

3.  Usia 6-17 tahun yang tidak 

pernah sekolah 

2Orang 1 Orang 

4.  Usia 6-17 masih aktif 

sekolah 

86Orang 89 Orang 

5.  Usia 18-56 putus sekolah 

SD tetapi tidak tamat 

26Orang 127 Orang 

6.  Tamat SD/Sederajat 482 Orang 430 Orang 

7.  Usia 12-56 tahun tidak 

tamat SLTP 

14 Orang 122 Orang 

8.  Tamat 18-56 tahun tidak 

tamat SLTA  

8 Orang 22 Orang 

9.  Tamat SMP/Sederajat 420 Orang 328 Orang 

10.  Tamat SMA/Sederajat 252 Orang 241 Orang 

11.  Tamat D-1/Sederajat 4 Orang 0 Orang 

12.  Tamat D-2/Sederajat 8 Orang 4 Orang 

13.  Tamat D-3/Sederajat Orang Orang 

14.  Tamat S-1/Sederajat 22 Orang 16 Orang 

15.  Tamat S-2/Sederajat 0 Orang 0 Orang 
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16.  Tamat S-3/Sederajat 0 Orang 0 Orang 

17.  Tamat SLB A 0 Orang 0 Orang 

18.  Tamat SLB B 0 Orang 0 Orang 

19.  Tamat SLB C 0 Orang 0 Orang 

 

B. Deskripsi Praktek Mbubak Di Desa Nglayang 

Tradisi mbubak atau Kenduri Mbubak adalah salah satu tradisi yang 

sangat penting bagi orang tua wali calon pengantin. Tradisi mbubakan ini 

berasal dari kata mbubak yang artinya membuka. Upacara Kenduri Mbubak 

atau mbubak ini dilaksanakan apabila baru pertama kali mempunyai hajat 

atau (mantu) pernikahan dan calon pengantinnya adalah putra sulung maupun 

putri. Jadi jelasnya bila anak pertama laki-laki tidak perlu upacara Kenduri 

Mbubak, hanya kalau putri saja dan kalau anak putrinya jatuh nomor dua dan 

anak sulungnya laki-laki, maka perlu melaksanakan Kenduri Mbubak. Tradisi 

Kenduri Mbubak salah satu upacara tradisional dari para leluhur yang 

diturunkan secara turun temurun serta wajib ada dan dilaksanakan dalam 

sebuah perkawinan.
57

 

Peneliti bertanya kepada Bapak Slamet selaku tetua desa Nglayang 

dan narasumber pertama sebagai berikut : 

Apa itu tradisi mbubak? 
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Dan bapak slamet menjawab sebagai berikut : 

Mbubak adalah membuka, maksudnya adalah anak pertama itu 

diibaratkan yang membuka jalan. Jadi orang tua wajib melaksanakan 

tradisi mbubak sebelum melangsungkan pernikahan anak pertamanya. 

Karena orang tua masih memiliki tanggungan yang diibaratkan orang 

tua masih belum mengikhlaskan anaknya untuk menempuh kehidupan 

baru. Dan dengan melakukan acara tradisi ini harapan orang tua 

semoga anaknya bisa hidup bahagia hingga kakek nenen sampek 

mendapatkan cucu cucunya. Dengan melaksanakan tradisi mbubak, 

berarati sudah luaran atau sudah pupus kewajibannya, “kata mbah 

Slamet selaku tetua desa nglayang”. Dalam tradisi mbubak ada 

beberapa hal yang harus disiapkan, antara lain sebagai berikut : 1. Dua 

buah kendil berisi jajanan pasar, 2. Dua buah kelapa garing, 3. Kupat 

luar yang berisi beras, 4. Dua pohon pisang raja, 5. Dua tangkep 

pisang raja, 6. Janur, 7. Tebu hitam, 8. Dimar keplek atu lilin jaman 

dahulu, 9. Bunga staman. Jika semua bahan dan undangan sudah 

datang semua maka acara dibuka dengan niat dari orang tua wali atau 

bisa di wakilkan oleh tetua desa. Setelah itu para hadirin membaca 

tahlil yang dipimpin oleh tokoh agama yang diteruskan dengan do‟a-

do‟a. Dengan harapan semoga calon pengantin menjadi pasangan 

yang sakinnah,mawaadah, dan warrohmah. 
58

 

 

Peneliti apakah ada manfaat lain jika sudah melakukan tradisi 

mbubak? Bapak Slamet menjawab : 

Kebanyakan masyarakat itu percaya jika belum melaksanakan tradisi 

mbubak belum boleh mengajukan diri menjadi lurah, ada juga yang 

berpendapat jika ingin mejadi tetua desa harus melangsungkan tradisi 

mbubak dulu baru bisa menjadi tetua desa sempat. 

 

Peneliti menambah, berarti bapak dulu juga sudah melakukan tradisi 

ini ? dan narasumber menjawab : 

Iya mas sudah. Karena memang jadi tetua desa itu tidak semudah yang 

dilihat, karena banyak pertimbangan yang matang serta harus harus 

memahami tradisi nenek moyang dari zaman dahulu hingga sekarang. 
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Bapak Slamet memaparkan bahwa tradisi mbubak ini bukan hanya 

tradisi seperti biasanya tetapi tradisi ini memiliki nilai kepercayaan yang  

tinggi bagi masyarakat baik untuk orang tua maupun untuk kehidupan 

anaknya kelak. Sedangkan menurut bapak Sayit selaku tokoh keagamaan dan 

sebagai nara sumber ke dua, berikut : 

Bahwasanya  tradisi kenduri mbubak adalah salah satu tradisi dari 

nenek moyang yang harus dijaga, karena memiliki nilai sepiritual 

yang tinggi bagi masyarakat desa nglayang. Yang terpenting tidak 

menyalahi aturan dan melangar larangan kepercayaan masing masing, 

serta saling toleransi antar sesama”. 
59

 

 

Peneliti bertanya, selama bapak mengikuti btradisi ini apakah bapak 

menemui suatu kejangalan, entah dari segi tradisi maupun do‟a-doa yang 

dipanjatkan ? narasumber menjawab : 

Selama saya menghadiri tradisi ini, saya tidak pernah menemukan 

suatu kejangalan, dari do‟a yang dipanjatkan maupun dari segi tradisi. 

Menurut saya tradisi ini memang tidak menyalahi aturan agama 

maupun syariat. Tradisi ini memang hampir sama dengan kenduri 

pada umumnya.  

 

Dari penjelasan bapak sayit selaku tokoh agama didesa nglayang , 

beliau enjelaskan bahwasanya tradisi ini tidak ada yang menyalahi aturan 

syariat agama. Dan tradisi ini juga memiliki nilai positif bagi masyarakat 

maupun yang memiliki hajat. Bapak Samsuden selaku ketua RT dukuh 

mbulusari menambahkan sebagai narasumber ke tiga berikut : 

Bahwa tradisi kenduri mbubak adalah sebuah tradisi yang penting, 

karena banyak masyarakat yang percaya bahwa jika tidak 

melaksanakan tradisi tersebut dapat mengakibatkan musibah baik bagi 

calon pengantin maupun bagi keluarga sendiri.
60
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Peneliti bertanya apakah bapak pernah menemukan suatu musibah 

yang pernah terjadi ketika ada seseorang yang tidak melaksanakan tradisi 

mbubak? Narasumber menjawab : 

Kalok saya sendiri belum pernah menemukannya, tetapi yang banyak 

saya temui ada sebagian masyarakat jika ingin menjai kepala desa 

harus sudah melakukan tradisi mbubak dan yang ingin menjadi tetua 

desa. 

 

Dari penjelasan bapak Samsuden, dan bapak Slamet hampir sama. 

Jadi memang tradisi ini memiliki nilai kepercayaan yang tinggi khususnya 

didaerah desa nglayang. peneliti bisa menyimpulkan bahwa tradisi ini 

memang memiliki nilai kepercayaan yang tinggi bagi masyarakat. Dan 

alangkah baiknya kita sebagai sesama umat mentoleransi dan menghargai 

kepercayaan masing-masing. Sedangkan kebanyakan masyarakat desa 

nglayang juga berpendapat sebagai narasumber ke empat, berikut : 

Tradisi mbubak adalah suatu tradisi yang sudah turun temurun dari 

nenek moyang, dan itu adalah salah satu hasil usaha orang jaman 

dahulu agar anak-anaknya mendapatkan yang terbaik. 

Peneliti bertanya, usaha? berarti tradisi ini sudah ada dari bapak kecil 

? narasumber menjawab : 

Namanya uasa mas, ya ada yang berhasil dan gagal, ada yang benar 

dan ada yang kurang benar. Iya mas, tradisi ini sudah ada dari saya 

masih kecil. Dan masih ditletarikan hingga sekarang. Jadi kita sebagai 

generasi muda harus mengetahui apa arti dan manfaat trasi agar tradisi 

ini tetap terjaga hingga kita tua nanti. 

 

Kebanyakan masyarakat desa nglayang mentoleransi tradisi tersebut. 

Dan kebanyakan didesa nglayang masyarakat juga melaksanakan tradisi 

mbubak. Tradisi ini dilaksanakan ketika orang tua akan menikahkan anak 

pertamanya. Dalam pelaksanaan tradisi ini digunakan upacara adat Jawa. Di 
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beberapa daerah, tradisi ini dilaksanakan setelah upacara resepsi pernikahan. 

Namun di daerah lain tradisi ini dilaksanakan sebelum prosesi akad nikah 

dilaksanakan. Di desa Nglayang sendiri upacara tradisi ini dilaksanakan 

sebelum prosesi akad nikah.
61

 

Meskipun waktu pelaksanaannya berbeda, namun urutan prosesinya 

kurang lebih sama. Dalam pelaksanaan mbubak ini diikuti oleh kedua orang 

tua calon pengantin, saudara kandung, dan juga kyai atau tetua desa yang 

memimpin do‟a. Pelaksanaan upacara tradisi mbubak adalah sebagai berikut. 

Bapak dan Ibu Pengantin akan keluar dengan menggendong dua kendil yang 

lengkap dengan penutupnya  berupa mori (kain kafan) atau sering disebut 

sebagai kendil yang sudah diisi. 

Kemudian kendil akan ditaruh di meja bersama semua uborampe 

(sesajen) untuk acara mbubak. Kemudian Bapak/Ibu tadi akan membuka 

daringan kebak masing-masing, dan Tetua desa  akan menerangkan isi 

daringan Kebak tersebut. Adapun arti kendil  yang digendong si bapak adalah, 

Syahadat, Fatehah. Ini mempunyai arti sebagai hubungan Vertikal antara 

manusia dan Allah Sang maha pencipta, Ini mengingatkan kita agar selalu 

bertaqwa dan menjalankan kewajiban terhadap sang pencipta sesuai agama 

yang kita anut,dan isi kendil yang digendong si ibu berisi : jajanan pasar. 

Ini mempunyai arti do‟a dan permintaan kepada yang Maha Kuasa 

semoga pengantin yang dinikahkan akan langgeng menjalani rumah tangga 

hingga usia tua. Setelah itu tetua desa atau kyai akan minta 
                                                           

61
Wawancara: kepada masyarakat,bulusari,nglayang,sabtu 12,februari,2022, pukul 20.22. 

lihat transkip 04/W/12-02/2022 



 

58 
 

Paseksen/kesaksian dari hadirin semua, bahwa bapak/ibu yang mempunyai 

hajat sudah melaksanakan upacara tradisi bubak manten. Sebagai imbalan 

yang punya hajat akan memberikan buah pisang dan uang.
62

 

Upacara tradisi Mbubak merupakan upacara yang biasa seperti ritual 

pada umumnya, agar mendapatkan barokah dalam menjalankan rumah tangga 

dan dimudahkan mencari rejeki, sehingga keluarga yang akan dibina kelak 

menjadi keluarga yang saling menghargai dan melengkapi satu sama lain.
63

 

Peneliti mengambil upacara khusus yaitu tradisi Mbubak karena 

menarik, sebab sudah banyak generasi muda yang tidak tahu manfaat dan 

tujuan dalam tradisi Mbubak. Dengan adanya penelitian ini maka banyak 

pembaca yang mengetahui adat dan kebudayaan yang masih terjaga 

kelestariannya. 

C. Bagaimana Deskripsi Manfaat Tradisi Mbubak Bagi Calon Pasangan 

Suami Istri Menurut Fenomenologi 

Tradisi mbubak adalah salah satu tradisi dalam perkawinan adat jawa 

yang dilangsungkan sebelum acara resepsi pernikah. Tradisi mbubak 

merupakan salah satu hal yang sudah menjadi tradisi masyarakat adat jawa 

baik yang beragama Islam maupun non muslim dan dalam masyarakat 

banyak adat dan tradisi yang berkembang seiring dengan perkembangan 

zaman. 

Tradisi mbubak berasal dari kata mbubak yang artinya yaitu 

membuka, dalam hal ini yang dimaksud sebagai tradisi menikahkan anak 
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pertama. Akan tetapi, apabila belum bisa melaksana tradisi mbubak pada 

anak pertama, maka dapat melaksanakanya setelah acara pernikahan. Tradisi 

ini dipercaya masyarakat di desa nglayang, kecamatan jenangan, kbupaten  

ponorogo merupakan suatunkewajiban adat yang harus dilaksanakan. Dan 

apabila belum dilaksanakan seolah-olah masih memiliki tanggungan.
64

 

Dengan melaksanakan tradisi mbubak, berarati sudah luaran atau 

sudah pupus kewajibannya, “kata mbah Slamet selaku tetua desa nglayang”. 

Dalam tradisi mbubak di desa nglayang kebanyakan sudah melakukannya 

salah satunya yaitu bapak Romdohi sebagai narasumber kelima, peneliti 

bertanya, apakah ada manfaat yang bapak rasakan setelah melakukan tradisi 

mbubak? 

Bapak romdoni menjawab sebagai berikut : 

Tradisi mbubak ini emang memiliki banyak manfaat dilain 

memanjatkan do‟a kepada sang pencipta, adalah rasa senang,marem, 

puas atau bisa juga sebagai salah satu rasa puji syukur kepada tuhan 

sebagai jalan pertama dan yang membuka jalan pertama bisa 

menikahkan anaknya. Dan rasa syukur itu diwujudkan dengan 

melaksanakan tradisi mbubak. Tradisi ini memang hapir persis 

kenduri pada umumnya namun acara ini sangatlah berbeda, karena 

dari segi sesaji atau hidangan yang di hidangkan kepada masyarakat 

setempat itu berbeda, dan disini kita bisa belajar. Menikmati rasa 

syukur bersama-sama itu lebih nikmat dan terasa lebih indah jika kita 

saling rukun atar masyarakat umum. 

 

Dari pernyataan bapak romdoni peneliti bisa melihat nilai manfaat 

tradisi ini sangatlah besar. Selain merekatkan anatar masyarakat tradisi ini 

juga memiliki nilai positif bagi pihak keluarga dan calon pasangan, agar 
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saling mengenal satu sama lain dan terjalinlah suatu kerukunan diantara 

masyarakat. 

Peneliti bertanya, apakah bapak merasakan manfaatnya? Narasumber 

menjawab : 

Dibilang manfaat ya salah satunya terjalin komunikasi sosial antara 

vmasyarakat lain, sillaturahhmi dan ada juga pembuka rezki. 

 

Peneliti bertanya, maksudnya menambah rizki? Narasumber 

menjawab. 

Masudnya gini mas, disaat kita melakukan interaksi atau berbaur 

dengan sesama tampa kita sadi disitu kita mendapatkan ilmu baru dan 

beberapa informasi. Entah itu informasi perkerjaan maupun informasi 

lowongan kerja. 

 

Disini peneliti melihat dari narasumber ke lima, baha memang tradisi 

ini memiliki manfaat kepada masyarakat. Selain komunikasi sosal antar 

masyarakat, tradisi ini bisa menjadi perantara pendekatan masyarakat agar 

terjalinlah suatu masyarakat yang rukun dan harmonis. 

Disini peneliti juga mewawancarai masyarakat umum yang bertepatan 

sedang berada di kedai kopi milik bapak Slamet. Peneliti juga menanyakan 

bagaimana manfaat tradisi mbubak menurut pandangan masyarakat? Lalu 

masyarakat menjawab : 

Tradisi ini selain sebagai sarana komunikasi antar masyarakat juga 

sebagai sarana perantara pendekatan antar masyarakat satu dengan 

yang lain. Karena namanya bermasyarakat kita juga harus saling 

memiliki pendekatan agar terjalin suatu masyarakat yang harmonis. 

 

Jadi menurut pandangan masyarakat kebanyakan tradisi ini memang 

sarana komunikasi antar masyarakat. Peneliti bertanya apakah kebanyakan 
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masyarakat desa nglayang ini merasakan manfaat dari tradisi mbubak? 

Narasumber menjawab : 

Kami merasakan ahwa tradisi ini memang sangat bermanfaat, selain 

sarana komunikasi kita juga bisa tukar kaweroh tukar pengalaman 

atau sering-sering masalah pekerjaan maupun masalah lainnya. Dari 

tradisi ini kita belajar cara bermasyarakat dan saling toleransi. 

 

Dalam tradisi mbubak, acara dipandu oleh tetua desa. Dalam acara ini 

harus disaksikan banyak orang sebagai bukti atau paseksen pupusnya 

kewajiban atau tangungan orang tua kepada anaknya. Dengan harapan semiga 

calon pengantin dapat menjadi nkeluarga yang harmonis serta menjadi 

keluarga yang syakinah,mawadah, dan warrohmah. 

Dari hasil wawancara peneliti disini dapat disimpulkan bahwa tradisi 

mbubak ini memiliki banyak manffat positif bagi masyarakat khusunya di 

desa nglayang. Selain sebagai komunikasi sosial tradisis ini juga memiliki 

manfaat mendekatkan rezki dari bermasyarakat dan dari informasi ketika kita 

berbaur dengan masyarakat luas. 
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BAB IV 

ANALISIS FENOMENOLOGI TRADISI MBUBAK DALAM 

MENINGKATKAN KEHARMONISAN KELUARGA 

DI DESA NGLAYANG JENANGAN PONOROGO 

A.  Analisis Fenomenologi Terhadap Praktek Tradisi Mbubak Di Desa 

Nglayang Jenangan Ponorogo 

Tradisi mbubak atau Kenduri Mbubak adalah salah satu tradisi 

yang sangat penting bagi orang tua wali calon pengantin. Tradisi 

mbubakan ini berasal dari kata mbubak yang artinya membuka. Upacara 

Kenduri Mbubak atau mbubak ini dilaksanakan apabila baru pertama kali 

mempunyai hajat atau (mantu) pernikahan dan calon pengantinnya adalah 

putra sulung maupun putri. Tradisi Kenduri Mbubak adalah salah satu 

upacara tradisional dari para leluhur yang diturunkan secara turun temurun 

serta wajib ada dan dilaksanakan dalam sebuah perkawinan.
65

 

Tradisi ini dilaksanakan ketika orang tua akan menikahkan anak 

pertamanya. Dalam pelaksanaan tradisi ini digunakan upacara adat Jawa. 

Di beberapa daerah, tradisi ini dilaksanakan setelah upacara resepsi 

pernikahan. Namun di daerah lain tradisi ini dilaksanakan sebelum prosesi 
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akad nikah dilaksanakan. Di desa Nglayang sendiri upacara tradisi ini 

dilaksanakan sebelum prosesi akad nikah.
66

 

Meskipun waktu pelaksanaannya berbeda, namun urutan 

prosesinya kurang lebih sama. Dalam pelaksanaan mbubak ini diikuti oleh 

kedua orang tua calon pengantin, saudara kandung, dan juga kyai atau 

tetua desa yang memimpin do‟a. Pelaksanaan upacara tradisi mbubak 

adalah sebagai berikut. Bapak dan Ibu Pengantin akan keluar dengan 

menggendong dua kendil yang lengkap dengan penutupnya  berupa mori 

(kain kafan) atau sering disebut sebagai kendil yang sudah diisi. 

Kemudian uborampe (sesajen) ditaru di tenga ruangan, lebih 

tepatnya ditaruh di depan tamu undangan  untuk acara mbubak. Kemudian 

Bapak/Ibu tadi akan membuka daringan kebak masing-masing, dan Tetua 

desa  akan menerangkan isi daringan Kebak tersebut. Adapun arti kendil 

yang digendong si bapak adalah , Syahadat, Fatehah,. Ini mempunyai arti 

sebagai hubungan Vertikal antara manusia dan Allah Sang maha pencipta, 

Ini mengingatkan kita agar selalu bertaqwa dan menjalankan kewajiban 

terhadap sang pencipta sesuai agama yang kita anut,dan isi daringan kebak 

yang digendong si ibu berisi : kacang lama, kedelai lama, semua serba 

lama atau semua yang sudah tersimpan terlalu lama. 

Ini mempunyai arti do‟a dan permintaan kepada yang Maha Kuasa 

semoga pengantin yang dinikahkan akan langgeng menjalani rumah 

tangga hingga usia tua. Setelah itu tetua desa atau kyai akan minta 
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Paseksen/kesaksian dari hadirin semua, bahwa bapak/ibu yang mempunyai 

hajat sudah melaksanakan upacara tradisi bubak manten. Sebagai imbalan 

yang punya hajat akan memberikan buah pisang dan uang.
67

 

Setelah penulis mengadakan wawancara dengan Bapak Slamet 

(Tetua desa), Bapak Sayit (tokoh agama), serta bapak Samsuden (tokoh 

masyarakat) serta masyarakat umum di desa Nglayang, penelitian tentang 

tradisi mbubak dalam upacara pernikahan masyarakat Islam di desa 

Nglayang, penulis akan menganalisa makna yang terkandung dalam tradisi 

tersebut. Dari beberapa tokoh menimbulkan beberapa penafsiran yang 

berbeda-beda. Hal ini dikarenakan masyarakat Desa Nglayang adalah 

masyarakat yang kompleks dan beragam. Dari beberapa persepsi tersebut 

dapat dijabarkan sebagai berikut : 

Kebanyakan masyarakat desa nglayang melaksanakan tradisi 

mbubak dikarenakan satu kepercayaan masyarakat terhadap tradisi warisan 

nenek moyang yang sudah dilaksanakan dari generasi ke generasi. Kedua 

manfaat tradisi mbubak yang dipercaya masyarakat bisa membebaskan 

tanggungan orang tua kepada anaknya dan sebagai pembuka jalan pertama 

melangsungkan pernikahan. Yang ketiga adalah sebagai wujud syukur 

masyarakat desa nglayang yang akan melaksanakan pernikahan anak 

pertamanya. Dan yang terahir sebagai komunikasi sosial anatar masyarakat 

agar terjalinnya hubungan masyarakat yang harmonis serta rukun.  
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Sedangkan menurut jurnal milik Mentari Nurul Nafifa progam 

studi pendidikan bahasa dan sastra jawa.
68

 Dari hasil analisis data yang 

telah dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan persepsi masyarakat 

terhadap tradisi bubak kawah di Desa Kabekelan Kecamatan Prembun 

Kabupaten Kebumen. Prosesi dari tradisi bubak kawah di Desa Kabekelan 

Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen adalah: a) pasar pitu, b) 

nglesung, c) ngayu dan, d) pikulan. Persepsi masyarakat terhadap tradisi 

bubak kawah sebagian masyarakat mempunyai pendapat, setuju dan tidak 

setuju, pandangan masyarakat yang setuju dengan tradisi bubak kawah 

adalah masyarakat biasa, para pelaku bubak kawah, sesepuh Desa 

Kabekelan dan perangkat desa, pandangan masyarakat yang tidak setuju 

biasanya dari orang yang berpendidikan dan tokoh agama, orang yang 

berpendidikan sudah berpikir nasional dan mengandalkan logika, dari 

tokoh agama beranggapan bahwa sesuatu yang tidak sesuai dengan ajuran 

islam maka tidak perlu untuk dilakukan dan dilestarikan. Dalam tradisi 

bubak kawah di Desa Kabekelan mengandung nilai-nilai seperti: 1) nilai 

religius, 2) nilai sosial kemasyarakatan, 3) nilai budaya dan, 4) nilai 

pendidikan.  

Ditnjau dengan analisis fenomenologi teori Hussrel ada beberapa 

definisi fenomenologi, ada dua yaitu, Adalah pengalaman subjektif atau 

fenomenologika dan studi tentang kesadaran serta dari perspektif 
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seseorang.
69

 Peneliti mengambil dari pengalaman wawancara dan 

menghasilkan beberapa kesimpulan,  bahwasanya tradisi ini memanglah 

sangat penting bagi masyarakat dikarenakan kepercayaan masyarakat 

tentang kewajiban seorang orang tua untuk melepaskan tanggungannya 

kepada anak pertama dan merelakannya untuk menempuh hidup baru 

dengan seorang pilihannya. Serta peneliti tidak menjumpai bahwa tradisi 

ini menyimpang dari ajaran islam.  

Dan bedasarkan analisi feomenologi dengan mengunakan teori 

esensi Seperti yang dikemukakan oleh Tom Donoghue and Keith Punch 

Ed. (2003, p.44) the phenomenological method.
70

 Dari wawancara diatas 

peneliti menghasilkan suatu kesimpulan yaitu, selain berfungsi sebagai 

sarana komunikasi antar sosial, juga berfungsi sebagai adat tradisi yang 

mengandung nilain relegius yang tinggi. Serta sangat penting untuk 

membebaskan tanggungan orang tua kepada anaknya dan harapan orang 

tua setelah melakukan tradisi ini semoga anaknya kelak menjadi 

pasangan yang sakinnah, mawaddah dan warrohmah. 
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B. Manfaat Tradisi Mbubak Bagi Keharmonisan Pasangan Calon 

Suami Istri Dalam Perspefektif Fenomenologi  

Tradisi mbubak berasal dari kata mbubak yang artinya yaitu 

membuka, dalam hal ini yang dimaksud sebagai tradisi menikahkan anak 

pertama. Akan tetapi, apabila belum bisa melaksana tradisi mbubak pada 

anak pertama, maka dapat melaksanakanya setelah acara pernikahan. Tradisi 

ini dipercaya masyarakat di desa nglayang, kecamatan jenangan, kabupaten  

ponorogo merupakan suatu kewajiban adat yang harus dilaksanakan. 

Adat dan tradisi tersebut merupakan khasanah sosial yang meiliki nilai 

positif dalam masyarakat tradisional. Dalam arti, adat dan tradisi tersebut 

sudah ada dari zaman nenek moyang masa lalu namun, juga masih relevan 

bagi masyarakat modern. Mayoritas masyarakat tidak memandang adat dan 

tradisi tersebut berdasarkan rentang waktu meskipun telah terjadi perubahan-

perubahan secara relatif. Adat dan tradisi telah dijadikan secara efektif 

menjadi alasan komunikasi sosial dan sekaligus sebagai perekat antara 

individu atau antar masyarakat adat.
71

 

Dalam ushul fiqih terdapat sebuah kaidah asasi al adat mukhakamah 

(adat dapat menjadi pertimbangan hukum) atau al adat syariah muhakamat 

(adat merupakan syariat yang dihukumkan) kaidah tersebut bersumber pada 

sabda rasullullah S.A.W. 
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نحس  حسنا فهو عند هللا ما رأی املسلمون   
“Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka disisi Allah 

pun baik”. (H.R. Ahmad)
72

 

 

Atas dasar itulah adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat islam 

serta tidak melanggar ketentuan syariat dan dapat ditetapkan sebagai sumber 

hukum yang berlaku. Sebaliknya jika menyimpang dari syariat meskipun 

telah berlaku di sebagian besar masyarakat maka tidak dapat dijadikan 

sumber hukum. Dan hadis diatas memiliki predikat baik.
73

 

Begitu juga dalam Q.S. al-Maidah : 104 menerangkan tentang adat 

dan tradisi sebagai berikut :     

“apabila dikatakan pada mereka: “marilah mengikuti apa yang 

diturunkan Allah dan Rasullah” .mereka menjawab : “cukuplah untuk kami 

apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakanya”. Dan apakah 

mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka Waupun nenel-nenek 

moyang mereka itu tidak mengetahui apa apa dan tidak mendapat 

petunjuk”.
74

 

Dari sumber diatas peneliti menyimpulkan bahwa tradisi mbubak 

adalah sebuah tradisi yang turun temurun dari nenek moyang yang hingga 

sekarang masih diterapkan oleh masyarakat desa nglayang. Tradisi ini 

dianggap sangat penting bagi masyarakat desa nglayang khusunya bagi 

masyarakat yang akan menikahkan anak pertama entah itu perempuan 
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maupun laki-laki. Tradisi ini juga memiliki peran penting bagi orang tua 

maupun calon pengantin. Kerena tradisi ini adalah simbul wujud syukur 

orang tua karena akan melaksanakan pernikahan untuk petama kalinya, dan 

sebagai simbul bahwa orang tua telah merelakan anaknya untuk menempuh 

hidup baru dengan pasangan pilihanya.  

Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa narasumber di desa 

nglayang dan sebagai pelaku tradisi mbubak menjelaskan. “Apabila belum 

dilaksanakan seolah-olah masih memiliki tanggungan.
75

 Dengan 

melaksanakan tradisi mbubak, berarati sudah luaran atau sudah pupus 

kewajibannya, “kata mbah Slamet selaku tetua desa nglayang”.  Dan dengan 

dilaksanakanya tradisi mbubak memiliki arti harapan orang tua kepada 

anaknya agar dapat menjadi keluarga yang harmonis seta menjadi kelurga 

yang syakinah, mawadah dan warrohmah. 

Serta diadakannya tradisi mbubak yang mengundang masyarakat 

sekitar berarti juga sebagai sarana mempererat tali silaturahim antar warga 

masyarakat. Karena masyarakat pedesaan selalu identik dengan rasa 

persaudaraan yang erat. Selain itu juga sebagai sarana melestarikan tradisi 

yang sudah hidup dan berkembang di masyarakat sekitar. Menurut 

Karkono, kebudayaan jawa adalah pancaran atau pengejawantahan budi 

manusia Jawa yang mencakup kemauan, cita-cita, ide, maupun semangat 

dalam mencapai kesejahteraan, keselamatan lahir dan batin
76
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Tradisi mbubak juga dimaknai sebagai selametan karena dalam 

Islam sedekah adalah sarana memohon rahmat dari Allah agar diberi 

keselamatan selama melangsungkan upacara pernikahan dan tentunya 

keselamatan hidup bagi mempelai dan keluarganya. Selain itu, 

diadakannya tradisi ini juga sebagai sarana memohon do‟a agar pernikahan 

kedua mempelai selalu diberkahi oleh Allah SWT sehingga menjadi 

keluarga yang sakinnah,mawaddah, dan warahmah serta melahirkan 

generasi yang sholih dan sholihah.  

Dilihat dari fenomena yang terjadi desa nglayang, tradisi mbubak 

sangatlah kental  bagi masyarakat. Tradisi ini sudah ada dari jaman nenek 

moyang dan tetap dijaga hingga sekarang. Menurut mbah Slamet sebgai 

tetua Desa Nglayng, dan masyarakat umum bawasanya jika tidak 

melaksanakan tradisi kenduri mbubak sama halnya orang tua wali bekum 

rela melepaskan anaknya secara ikhlas dan dipercaya anak dan orang tua 

masih ada ikatan batin yang kuat yang dapat menggangu keharmonisan 

calon keluarga. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Bedasarkan hasil temuan penelitian mengenai “Analisis 

Fenomenologi tradisi mbubak dalam meningkatkan keharmonisan 

keluarga di Desa Nglayang Jenangan Ponorogo”. Dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan tradisi mbubak di desa Nglayang ini adalah 

dengan menghadirkan tokoh agama, tetua desa, dan masyarakat 

awam. Peralatan (uborampe) yang diperlukan, seperti dua 

kelapa kering, dua pisang raja, dua pohon pisang, dua tebu 

kering dan lain-lain. Selain itu terdapat beberapa perbedaan 

dalam pelaksanannya. Yaitu perihal waktu pelaksanaan. Ada 

yang melaksanakan sebelum seluruh rangkaian upacara 

pernikahan dimulai dan ada yang melaksanakan setelah seluruh 

rangkaian prosesi upacara pernikahan selesai. Selain itu 

perbedaan juga terdapat pada siapa saja yang dihadirkan saat 

prosesi. Ada beberapa yang mengharuskan menghadirkan 

mempelai pria dan mempelai wanita saat prosesi dan ada juga 

yang hanya mengadirkan mempelai yang akan dibubak saja. 

2. Manfaat tradisi mbubak salah satunya yaitu, pertama manfaat 

Psikologis untuk memenuhi kebutuhan rohani dengan cara 
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permohonan do‟a kepada sang pencipta. Dengan harapan 

dengan melakukan tradisi tersebut dapat meningkatkan 

keharmonisan calon pengantin. Namanya tradisi pasti ada yng 

sependapat dan tidak, oleh karena itu kita sebagai manusia 

sosial harus saling toleransi kepada kepercayaan masing 

masing. Ini adalah salah satu upaya pencarian nenek moyang di 

daerah jawa, yang berusaha agar anak cucunya dapat yang 

terbaik dan harmonis. Perihal benar tidaknya itu tergantung 

kepercayaan masing-masing. 

B. Saran  

1. Untuk masyarakat yang melaksanakan tradisi mbubak ini diharapkan 

jangan hanya melaksanakanya, alangkah baiknya jika kita mengetahui 

alasan pelaksanaan tradisi mbubak dan mengetahui nilai-nilai yang 

terkandung didalamnya. Serta, dalam pelaksanaannya lebih ditekankan 

pada substansi pelaksanaannya, yaitu sebagai pengharapan atau do‟a 

kepada sang pencipta. 

2. Untuk masyarakat yang tidak menerima tradisi mbubak ini,tolong 

jangan menyalahkan atau memojokkan serta melarang masyarakat 

melaksanakan tradisi. Dan perbedaan pendapat itu adalah salah satu 

keberagaman. Hendaknya sesama masyarakat saling toleransi dan 

menghargai. 
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