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MOTTO 

ُواْ َما ِِبَنْ ُفِسِهْم  ُ َما ِبَقْوٍم َحَّتَّ يُ َغّيِّ  ﴾١١﴿ِإنَّ اّلّلَ اَل يُ َغّيِّ
Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga 

mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. 

(al-Qur’an Surah Ar-Ra’d:11) 
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ABSTRAK 

 

Khamim Choirun Nasiruddin Rosichin, 2018. Islamisasi Tradisi Tingkeban 

(Studi Kasus di Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan). Skripsi. 

Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syari‟ah Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Abdul Mun‟im, M.Ag. 

 

Kata Kunci: Akulturasi, Tradisi, Jawa, Islam, 
 

Masyarakat Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan adalah 

masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi yang diwariskan oleh 

nenek moyang. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Bulak masih 

melaksanakan tradisi untuk menyongsong kelahiran anak atau biasa disebut 

tingkeban. Dahulu prosesinya menggunakan ritual adat Jawa. Seiring 

perkembangan teknologi di mana masyarakat mulai berfikir secara logis dan 

ilmiah, tradisi pun mulai mengalami perubahan bahkan terkadang dilupakan. 

Sekarang masyarakat menggunakan prosesi secara Islam, dengan selamatan, 

bersedekah dan membacakan al-Qur‟an.  Skripsi ini akan meneliti proses sosial 

dalam Islamisasi tradisi tingkeban. 

Dari pemaparan di atas dapat dirumuskan ke dalam rumuskan masalah sebagai 

berikut : 1) bagaimana proses masuknya ritual Islam ke dalam acara tingkeban 

yang ada di Desa Bulak?, 2) bagaimana akhir dari adat tingkeban yang lama?,     

3) apa makna sosial dari masuknya ritual Islam dalam proses tingkeban yang ada 

di Desa Bulak? 

Adapun jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (field 

research) yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan penulis adalah mengunakan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif yaitu 

metode yang menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan 

berdasarkan pengamatan tersebut. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masuknya ajaran Islam dalam ritual 

tingkeban melalui proses difusi, akulturasi dan asimilasi. Dalam prosesi tingkeban 

tersebut diselipkan ajaran Islam di dalamnya termasuk selamatan, sedekah dan 

membacakan al-Qur‟an. Masyarakat Desa Bulak dalam melakukan ritual 

tingkeban, telah meninggalkan prosesi Jawa dan beralih menggunakan prosesi 

secara Islam. Hal itu karena masyarakat modern lebih menyukai hal-hal yang 

praktis, serta bermakna di dalam ajaran Islam. Makna sosial adanya tingkeban ini 

diharapkan akan lebih mempererat hubungan silaturahmi antar lapisan 

masyarakat. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 

 

1. Pedoman Transliterasi yang digunakan adalah:  

Arab Ind. Arab Ind. Arab Ind. Arab Ind. 

 k ك {d ض d د ~ ء

 l ل {t ط dh ذ b ب

 m م {z ظ r ر t ت

 n ن „ ع z ز th ث

 h ه gh غ s س j ج

 w و f فى sh ش {h  ح

 y ي q ق {s ص kh خ

 

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan 

horisontal di atas huruf a,> i,> dan u> . 

3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua 

huruf “ay” dan “aw”.  

Contoh: 

Bayna, „alayhim, qawi, mawd}u>ah 

4. Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang belum 

terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring. 

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. 

Transliterasi hanya berlaku pada konsonan akhir. 

Contoh:  

Ibn Taymi>yah bukan Ibnu Taymi>yah, Inna al-di>n „inda Alla>h al-Isla>m bukan 

Inna al-di>na „inda Alla>hi al-Isla>mu.......fahuwa wa>jib bukan fahuwa wa>jibu 

dan bukan pula fahuwa wa>jibun. 

6. Kata yang berakhir dengan ta>‟ marbu>t}ah dan berkedudukan sebagai sifat 

(na‟at) dan id}a>fah ditransliterasikan dengan “ah” sedangkan mud}a>f 

ditransliterasikan dengan “at”.  



 

 
 

Contoh:  

1. Na‟at dan mud}a>f ilayh : Sunnah sayyi‟ah, al-maktabah al-mis}ri>yah 

2. Mud}a>f                        : mat}ba‟at al-„a>mmah  

7. Kata yang berakhir dengan ya‟ mushaddadah (ya‟ bertashdid) 

ditransliterasikan dengan i>. Jika i> diikuti dengan ta>‟ marbu>t}ah maka 

transliterasinya adalah i>yah. Jika ya‟ bertashdid berada ditengah kata, 

ditransliterasikan dengan yy.  

Contoh:  

1. al-Ghaza>li>, al-Nawa>wi> 

2. Ibn Taymiyah, al-Jawzi>yah.  

3. Sayyid, mu‟ayyid, muqayyid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB I 

ISLAMISASI TRADISI TINGKEBAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masyarakat Jawa adalah salah satu masyarakat yang masih 

menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi yang diwariskan oleh nenek moyangnya. 

Tradisi-tradisi yang dilaksanakan selalu berkaitan dengan daur hidup 

manusia.
1
 Berbicara mengenai tradisi tentu tidak terlepas dari konteks 

kebudayaan. Hal ini dikarenakan tradisi mengandung arti serangkaian 

tindakan atau perbuatan yang terikat kepada aturan-aturan tertentu menurut 

adat istiadat atau agama. Serangkaian tindakan yang ada dalam tradisi tersebut 

diwariskan dari generasi ke generasi secara turun temurun. Kebiasaan yang 

diwariskan mencakup berbagai nilai budaya seperti adat istiadat, sistem 

masyarakat, sistem kepercayaan, dan sebagainya.
2
 

Di dalam kehidupan bermasyarakat, manusia tidak terlepas dari adanya 

kebudayaan. Manusia dengan budaya merupakan satu kesatuan yang menjadi 

kesatuan secara utuh. Konteks demikian akan mengakibatkan manusia 

cenderung disebut makhluk yang berbudaya. Pola kehidupan berbudaya terjadi 

akibat dari sifat dasar manusia yang memiliki keinginan untuk memenuhi 

kebutuhan dan menjawab tantangan hidup dengan menggunakan akal dan 

budinya. Budaya sebagai suatu sistem gagasan, ide-ide, dan nilai memiliki 

sebuah wujud. Perwujudan ide dari kebudayaan bersifat abstrak yaitu tidak 

                                                           
1
 Edi Sedyawati, Budaya Indonesia Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2012), 429. 
2
 Ahmad Sihabudin, Komunikasi Antar Budaya (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 19. 



 

 
 

dapat diraba dan dipegang. Dalam kebudayaan itu sendiri terdapat unsur-

unsurnya, yang meliputi berbagai tindakan, perilaku, serta kegiatan manusia 

sehari-hari dalam waktu yang relatif lama.
3
  

Tradisi atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah 

sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan 

suatu kelompok masyarakat dari suatu masyarakat, kebudayaan, agama, 

waktu, dan negara. Secara historis, tradisi tingkeban berawal ketika 

pemerintahan Prabu Widayaka (Jayabaya). Pada waktu itu ada seorang wanita 

bernama Niken Satingkeb bersuami seorang pemuda bernama Sadiya. 

Keluarga ini telah melahirkan anak sembilan kali, namun satu pun tidak ada 

yang hidup. Karena itu, keduanya segera menghadap Raja Kediri, yaitu Prabu 

Widayaka (Jayabaya). Oleh Sang Prabu, keluarga tersebut disarankan agar 

menjalankan tiga hal, yaitu setiap hari Rabu dan Sabtu, pada sore hari, diminta 

mandi menggunakan tempurung kelapa (bathok), sambil mengucap mantera. 

Setelah mandi lalu berganti pakaian yang bersih, cara berpakaian dengan cara 

menggembol kelapa gading yang dihiasi Sanghyang Kamajaya dan Kamaratih, 

lalu di-brojol-kan ke bawah. Kelapa muda tersebut, diikat menggunakan daun 

tebu tulak (hitam dan putih) selembar. Setelah kelapa gading tadi dibrojol-kan, 

lalu diputuskan menggunakan sebilah keris oleh suaminya. Ketiga hal di atas, 

tampaknya yang menjadi dasar masyarakat Jawa dalam menjalankan tradisi 

tingkeban sampai sekarang.
4
 

                                                           
3
 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

1999), 154. 
4
 M. Rifai, ”Etnografi Komunikasi Ritual Tingkeban Neloni dan Mitoni”, Ettisal Journal, 

1,(2017), 30. 



 

 
 

Di beberapa daerah di Indonesia, proses kehamilan mendapat perhatian 

tersendiri bagi masyarakat. Harapan-harapan muncul terhadap bayi dalam 

kandungan, agar mampu menjadi generasi yang handal dikemudian hari. 

Untuk itu, dilaksanakan beberapa tradisi yang dirasa mampu mewujudkan 

keinginan mereka terhadap anak tersebut. Di antara tradisi tersebut adalah 

upacara mitoni/tingkeban. Kata mitoni berasal dari kata pitu yang artinya 

tujuh. Ini dimaksudkan bahwa mitoni/tingkeban adalah ritual yang 

dilaksanakan pada saat bayi menginjak usia  tujuh bulan dalam kandungan. 

Tradisi tersebut merupakan upaya orang tua, khususnya para calon ibu, agar 

harapan mereka yang mulia terhadap anaknya kelak benar-benar terwujud.
5
 

Upacara-upacara daur hidup, dalam masa kehamilan hakekatnya ialah 

upacara peralihan sebagai sarana menghilangkan petaka. Jadi semacam inisiasi 

yang menunjukan bahwa upacara-upacara itu merupakan penghayatan unsur-

unsur kepercayaan lama. Pada umumnya upacara kehamilan diadakan 

selamatan, mulai kandungan seorang wanita berumur satu sampai sembilan 

bulan, dengan harapan agar selama mengandung mendapat keselamatan dan 

tidak ada kesulitan.
6
 

Masyarakat Desa Bulak dahulu banyak yang melakukan ritual 

mitoni/tingkeban adat Jawa, yaitu jika seorang wanita mengandung anak 

pertama yang menginjak usia tujuh bulan dalam kandungan, maka dianjurkan 

untuk melakukan berbagai ritual yang ada di dalam prosesi mitoni/tingkeban, 

yang dipercaya agar embrio yang ada di dalam kandungan senantiasa 

                                                           
5
 Iswah Adriana,”Neloni, Mitoni Atau Tingkeban,”Karsa Journal,2 (2011), 239. 

6
 Purwadi, Upacara Tradisional Jawa (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 130. 



 

 
 

memperoleh keselamatan. Namun ada motivasi yang mendorong 

dilakukannya penyelenggaraan upacara kehamilan. Yaitu aspek tradisi 

kepercayaan yang lama dan aspek solidaritas. Dan adapun aspek kepercayaan 

yang lama, sangat diyakini untuk melakukan ritus-ritus sebagai sarana mutlak 

agar bakal bayi dan ibu yang hamil senantiasa terhindar dari malapetaka. 

Seiring perkembangan zaman yang semakin modern, saat ini sudah tidak 

ditemukan lagi ritual mitoni/tingkeban adat Jawa di kalangan masyarakat Desa 

Bulak. Sekarang masyarakat Desa Bulak lebih memilih melakukan acara yang 

lebih  sederhana dan lebih bermakna dengan melakukan salamatan dan 

membacakan ayat-ayat pilihan dalam al-Qur‟an.
7
 

Islam datang ke tanah Jawa dilakukan dengan dua pendekatan utama, 

yang pertama yaitu, Islamisasi kultur Jawa. Yaitu sebuah pendekatan yang 

diupayakan agar tampak bercorak Islam baik secara formal maupun 

substansif. Hal ini ditandai dengan digunakannya istilah-istilah Islam, nama-

nama Islam, penggunaan istilah-istilah Islam, pengambilan peran tokoh Islam 

pada cerita lama sampai pada penerapan norma dan ajaran Islam dalam 

kehidupan sehari-hari. Adapun pendekatan yang kedua adalah Islamisasi ke 

dalam budaya Jawa. Istilah-istilah dan nama-nama Jawa tetap dipakai tetapi 

nilai-nilai yang dikandungnya adalah nilai-nilai Islam sehingga Islam menjadi 

men-Jawa. Berbagai kenyataan menunjukkan bahwa produk-produk orang 

                                                           
7
 Bapak Modin Mungin, Hasil Wawancara, 11 Februari 2018. 



 

 
 

Jawa yang beragama Islam cenderung mengarah pada Islam ke Jawa-an atau 

Jawa yang ke-Islaman sehingga muncul istilah Islam kejawen.
8
 

Secara prinsip, tradisi tingkeban tidak terlepas dari nilai-nilai religius 

pada setiap urutan acaranya, khususnya nilai-nilai ajaran Jawa tidak bisa 

dipisahkan dari ajaran budi pekerti yang terdapat pada ajaran Islam. Nilai-nilai 

ajaran Islam yang universal pada dasarnya terdapat relevansi dengan nilai-nilai 

yang terdapat pada tradisi tingkeban, misalnya tasyakuran merupakan 

manifestasi dari firman Allah di dalam al-Qur'an Surah Ibrahim ayat (7) : 

﴾٧﴿ َلَشِديد  رَبُُّكْم لَِئن َشَكْرُُتْ أَلزِيَدنَُّكْم َولَِئن َكَفْرُُتْ ِإنَّ َعَذاِب  َوِإْذ ََتَذَّنَ    
 

Artinya : Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan: 

"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan 

menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari 

(nikmat-Ku), maka sesungguhnya adzab-Ku sangat pedih". 

 

Kesehatan ibu dan bayi perlu disyukuri dan hal ini akan meningkatkan 

kesehatan mental/psikis ibu yang selanjutnya berdampak pada kesehatan bayi. 

Karena itu janji Allah dalam kalimat “la-azidannakum” lam-nya adalah huruf 

“ta‟kid” yang menunjukkan arti pasti, bahwa Allah pasti akan menambahkan 

nikmat kesehatan baik fisik maupun mental di masa-masa pertumbuhan 

berikutnya.
9
 

Ajaran Islam bisa dinyatakan telah kuat bila ajaran itu telah mentradisi 

dan membudaya di tengah masyarakat Islam. Tradisi dan budaya menjadi 

sangat menentukan dalam kelangsungan syi‟ar Islam ketika tradisi dan budaya 

telah menyatu dengan ajaran Islam. Karena tradisi dan budaya merupakan 

                                                           
8
 M Durori Amin, Islam dan Kebudayaan Jawa (Yogyakarta: Gama Media, 2000), 1.   

9
 Sadono Sukirno, Mikroekonomi Teori Pengantar (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2013), 

204. 



 

 
 

darah daging dalam tubuh masyarakat, dan mengubah tradisi adalah sesuatu 

yang sangat sulit. Maka suatu langkah bijak ketika tradisi dan budaya tidak 

diposisikan berhadapan dengan ajaran, tetapi justru tradisi dan budaya sebagai 

pintu masuk ajaran Islam.
10

 Islam merupakan salah satu agama yang memiliki 

pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, terutama 

masyarakat Jawa. Masuknya Islam di Indonesia yang secara damai membuat 

masyarakat menerima Islam meskipun sebelumnya telah berkembang berbagai 

kebudayaan dan aneka ritual yang bersifat lokal. Masyarakat Jawa sendiri 

merupakan masyarakat yang sudah memiliki bermacam-macam budaya yang 

bahkan berkembang sebelum kedatangan Islam. Pasca Islam masuk, tidak 

serta merta menggeser keberadaan budaya lokal. Selain itu upaya Islamisasi 

yang dilakukan oleh para tokoh Islam di Indonesia pada masa awal sengaja 

menggunakan pendekatan budaya sebagai sarana dakwah. Hal ini membuat 

adanya kontak antara kebudayaan dan ritual lokal dengan budaya Islam.
11

  

Seiring perkembangan zaman menuju pada era di mana masyarakat 

mulai berfikir secara logis dan ilmiah tradisi pun mulai mengalami perubahan 

bahkan terkadang dilupakan. Hal ini dikarenakan tradisi Jawa yang notabene 

memiliki aturan-aturan yang detail dan penuh ritual membuat masyarakat 

modern yang terkenal dengan masyarakat logis dan senang dengan hal-hal 

yang praktis mulai meninggalkan beberapa aturan dalam sebuah tradisi.
12
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Sosiologi adalah ilmu empirik yang mempelajari gejala masyarakat 

atau social action, untuk dapat merasakan pola pikiran dan tindakan berupa 

aturan atau hukum yang terjadi di dalamnya.
13

 Jadi telah terjadi percampuran 

dua budaya yaitu Islam dan Jawa, percampuran budaya tersebut melibatkan 

proses-proses sosial yaitu difusi, asimilasi dan akulturasi. Akulturasi 

kebudayaan dapat terjadi apabila ada dua kebudayaan masyarakat yang 

keduanya memiliki kebudayaan tertentu, lalu saling berhubungan. Hubungan 

inilah yang menyebabkan terjadinya sebaran atau difusi.
14

 

Asimilasi merupakan proses sosial yang timbul apabila terdapat 

golongan-golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda-

beda, saling bergaul langsung secara intensif untuk waktu yang lama, sehingga 

kebudayaan golongan-golongan tadi masing-masing berubah sifatnya yang 

khas, dan juga unsur-unsurnya masing-masing berubah wujudnya menjadi 

unsur-unsur kebudayaan campuran.
15

 

Akulturasi adalah proses yang timbul bila suatu kelompok manusia 

dengan suatu kebudayaan tertentu diharapkan dengan unsur dari suatu 

kebudayaan asing yang berbeda sedemikian rupa, sehingga unsur kebudayaan 

asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa 

menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri.
16

  

Berdasarkan uraian di atas maka timbul keinginan dari penulis untuk 

mengadakan suatu penelitian guna mengetahui tradisi tingkeban di kalangan 
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umat Islam khususnya di Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan 

dalam perspektif sosiologi, untuk menemukan proses sosial yang telah terjadi. 

Selain itu penulis adalah warga masyarakat di wilayah tersebut, sehingga akan 

mempermudah dalam hal birokrasi dan pengumpulan data. Yang akan penulis 

tuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul “Islamisasi Tradisi Tingkeban 

(Studi Kasus Di Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang di atas maka 

penulis mengambil fokus masalah antara lain: 

1.  Bagaimana proses masuknya ritual Islam ke dalam acara tingkeban yang 

ada di Desa Bulak? 

2.  Bagaimana akhir dari adat tingkeban yang lama? 

3.  Apa makna sosial dari masuknya ritual Islam dalam proses tingkeban 

yang ada di Desa Bulak? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan permasalahan yang diungkapkan oleh penulis di 

dalam rumusan masalah mengenai tradisi tingkeban, maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah : 

1.  Untuk mengetahui dan memahami tradisi tingkeban yang ada di Desa 

Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. 



 

 
 

2.  Untuk mengetahui proses-proses sosial yang terjadi dalam Islamisasi 

tradisi tingkeban yang ada di Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten 

Magetan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan kontribusi bagi pengembangan ilmu agama pada 

umumnya, khususnya yang berkaitan dengan masalah tradisi yang ada 

di Indonesia. 

b) Secara pribadi dapat menambah ilmu, informasi dan pengalaman 

mengenai kebudayaan pada masyarakat yang bersangkutan agar ke 

depan dapat memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat. 

2. Manfaat Praktis  

a) Secara sosial, dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang 

berkepentingan untuk mamahami bagaimana tradisi tingkeban yang 

terjadi di kalangan masyarakat Desa Bulak Kecamatan Bendo 

Kabupaten Magetan. 

b) Bagi masyarakat, sebagai sumbangan informasi bagi segenap 

masyarakat yang beragama Islam untuk tetap menjaga nilai-nilai 

keislaman yang terdapat pada tradisi tingkeban. 



 

 
 

c) Bagi peneliti, sebagai bahan masukan untuk mengembangkan 

wawasan dan sikap ilmiah serta sebagai bahan dokumentasi untuk 

penelitian lebih lanjut. 

 

E. Telaah Pustaka 

Kajian pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan 

gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin 

pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak 

adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak. Di antara hasil-hasil 

penelitian yang penulis ketahui antara lain : 

Pertama skripsi Dewi Kusuma, dengan judul “Upacara Mitoni di 

Kalangan Masyarakat Madura di kelurahan Perak Timur Surabaya”. Hasil 

penelitiannya menyimpulkan bahwa dalam upacara mitoni/tingkeban yang 

dilakukan masyarakat Madura di kelurahan perak timur Surabaya tersebut 

mengandung unsur-unsur percampuran budaya. Seperti misal terdapat unsur-

unsur animisme dan dinamisme dalam upacara sesaji dan pembakaran dupa 

dalam ritualnya. Pencampuran budaya tersebut dipadukan dengan budaya 

Jawa agar tetap selaras dan seimbang. Penelitian ini lebih menfokuskan pada 

tradisi jawa tanpa adanya pencampuran dari budaya lain.
17

 

Kedua skripsi Rina Nurjannah, dengan judul “Makna Simbolik Yang 

Terdapat Pada Kesenian Tradisional Bokoran Dalam Upacara Adat Mitoni Di 

Desa Sidanegara Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga”. Hasil 
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penelitiannya menyimpulkan bahwa makna simbol dalam kesenian bokoran 

merupakan suatu simbol dari berbagai harapan baik diantaranya adus wuwung 

memilik makna membersihkan ibu hamil dari kotoran-kotoran sehingga 

menjadi suci serta membersihkan segala halangan rintangan, kejahatan yang 

ada pada ibu hamil dengan harapan memudahklan lahirnya bayi. Nasi 

tumpeng dan lauk pauknya merupakan wujud syukur kepada Allah SWT 

untuk kehadiran calon bayi dan nasi tumpeng berwarna putih mengandung 

makna suci serta bentuk kerucut merupakan simbol bahwa semua makhluk di 

dunia diciptakan oleh Tuhan.
18

 

Ketiga skripsi Agustin Dwi Mardikaningtyas, dengan judul “Prosesi 

Adat Mitoni Di Tinjau Dari Aspek Pendidikan Moral (Studi Kasus di Desa 

Turus Ngaran Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten)”. Hasil penelitiannya 

menyimpulkan bahwa dalam prosesi mitoni/tingkeban yang ditinjau dari aspek 

pendidikan  di dalamnya terdapat nilai-nilai yang terkandung memberi  

tuntunan serta pembimbing rohani agar manusia dalam setiap perbuatannya 

selalu bersifat susila bermoral. Dalam pendidikan moral, seorang anak pada 

masanya nanti akan berubah peran menjadi orang tua. Sehubungan dengan itu 

tidaklah mengherankan kalau dalam masa-masa tertentu anak-anak secara 

sadar mencoba menginternalisasikan berbagai perintah, dalam upaya 

internalisasi ini adalah ukuran-ukuran yang diikuti dan dilaksanakan anak-

anak secara terus menerus dengan semua daya yang dimiliki pada saat itu. 
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Dalam periode ini pula anak-anak menjadi lebih kritis baik terhadap orang lain 

maupun terhadap dirinya sendiri.19 

Keempat skripsi Indah Masita Rahmatillah, dengan judul “Istilah-

Istilah Dalam Upacara Mitoni Pada Masyarakat Jawa Di Desa Kalibaru Wetan 

Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi Kajian Etnolinguistik”. Hasil 

penelitiannya menyimpulkan bahwa masyarakat Jawa dalam memaknai 

upacara mitoni masih tergolong kuno, mengikuti kepercayaan pada 

masyarakat terdahulu. Misalnya saja ketika sesorang sedang hamil tujuh 

bulan, biasanya orang tua menganjurkan untuk melakukan upacara mitoni. 

Dalam upacara mitoni terdapat istilah brojolan, masyarakat Jawa memaknai 

brojolan sebagai proses melahirkan. Benda yang dibrojolkan yaitu telur. Hal 

tersebut sangat bertentangan dengan kenyataannya, karena pada dasarnya 

tidak ada hubungan antara telur dan perempuan yang sedang hamil.
20

 

Kelima Benny Prabawa, dengan judul “Nilai Filosofi Upacara Daur 

Hidup Mitoni di Dusun Kedung, Desa Karangtengah, Kecamatan Wonosari, 

Kabupaten Gunungkidul”. Hasil penelitiannya menyimpulkan masih kuatnya 

kepercayaan masyarakat pendukung terhadap pelaksanaan upacara daur hidup 

mitoni sehingga upacara tradisional yang telah turun-temurun masih tetap 

dilaksanakan. Masyarakat dusun Kedung sebagai pendukung upacara daur 

hidup mitoni merasa takut apabila tidak melaksanakan upacara ini karena akan 
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menyebabkan terjadinya musibah untuk calon ibu dan bayinya. Oleh karena 

itu, sampai sekarang mereka selalu melaksanakan upacara daur hidup mitoni. 

Warga selalu berusaha memenuhi segala permintaan leluhur mereka agar tidak 

terjadi musibah.
21

 

Dari telaah pustaka yang telah dipelajari oleh penulis, yaitu skripsi di 

atas memiliki substansi yang berbeda dengan apa yang akan diangkat dalam 

penelitian. Dari hal-hal tersebut maka penulis mengambil topik yang berjudul 

“ISLAMISASI TRADISI TINGKEBAN (Studi Kasus di Desa Bulak 

Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan)”. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Dalam skripsi ini jenis penelitian yang diambil adalah penelitian 

lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau 

dalam masyarakat, yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari 

lapangan atau masyarakat.
22

 Jenis penelitian yang digunakan adalah studi 

kasus. Studi kasus (case study) merupakan suatu penelitian yang dilakukan 

terhadap suatu “kesatuan sistem”. Kesatuan ini dapat berupa program, 

kegiatan, peristiwa. Studi kasus adalah suatu penelitian yang diarahkan 
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untuk menghimpun data, mengambil makna, memperoleh pemahaman dari 

kasus tersebut.
23

 

Sedangkan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif  berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku.
24

 Penelitian tersebut yang memusatkan 

perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari 

satuan gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia.
25

   

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai observer. Peneliti 

melakukan observasi langsung ke lapangan tempat dilaksanakannya 

penelitian, yaitu di Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. 

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara langsung kepada tokoh 

agama dan tokoh masyarakat sebagai informan yang dapat memberikan 

penjelasan dan data yang akurat terkait tradisi menyongsong lahirnya 

generasi penerus atau biasa disebut ritual tingkeban. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Bulak Kecamatan Bendo 

Kabupaten Magetan. Lokasi ini dipilih sebagai tempat dilaksanakannya 

penelitian, karena di lokasi tersebut sebagai tempat dilaksanakannya 

prosesi tradisi mitoni/tingkeban yang telah bercampur dengan ajaran 
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Agama Islam, serta peneliti merupakan warga masyarakat wilayah 

tersebut, sehingga akan mempermudah dalam hal birokrasi dan 

pengumpulan data. 

4. Sumber Data 

Sumber data adalah tempat atau orang yang darinya dapat 

diperoleh suatu data atau informasi.
26

 Berdasarkan sumber perolehan data, 

maka data dalam penelitian ini berupa data primer. Data primer adalah 

sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli 

(tidak melalui perantara). Data primer dapat berupa opini subyek (orang) 

secara individu atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda 

(fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.
27

 Soerjono Soekanto 

dalam bukunya “Pengantar Penelitian Hukum” mendefinisikan data 

primer sebagai data yeng diperoleh dari tangan pertama, yakni perilaku 

warga masyarakat melalui penelitian.
28

 Adapun dalam penelitian ini 

sumber data primer diperoleh melalui wawancara  yang menjadi obyek 

penelitian yang telah disebutkan dalam obyek penelitian, di antaranya 

warga masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Bulak 

Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan yang terkait dalam kasus ini. Data 

sekunder diperoleh dari beberapa literatur dokumen, seperti buku, jurnal 

penelitian, dan publikasi internet yang berkaitan dengan tradisi tingkeban. 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mempermudah dalam memperoleh dan menganilisa data, 

maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

a) Observasi atau Pengamatan 

Pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data 

penelitian melalui pengamatan dan pengindraan disebut dengan 

observasi.
29

 Observasi juga diartikan sebagai penelitian yang 

bercirikan interaksi sosial yang memakan waktu yang cukup lama 

antara peneliti dengan subjek di dalam lingkungan subjek dan selama 

itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis 

dan berlaku tanpa gangguan.
30

 Metode ini penyusun gunakan untuk 

mengumpulkan data tentang gambaran umum pelaksanaan tradisi 

tingkeban. 

b) Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan 

data dengan jalan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh 

pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-

jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.
31

 Dalam 

wawancara ini penulis melaksanakan wawancara kepada tokoh agama, 
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tokoh masyarakat dan warga masyarakat yang melakukan praktik ritual 

mitoni/tingkeban. 

c) Dokumentasi 

Merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif 

dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh 

subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.
32

  

6. Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di 

informasikan kepada orang lain.
33

 Dalam menganalisa data yang bersifat 

kualitatif akan dilakukan tiga tahapan, yaitu: reduksi data, display data dan 

mengambil kesimpulan dan verifikasi dalam proses analisa. Dalam proses 

reduksi data, bahan-bahan yang sudah terkumpul dianalisis, disusun secara 

sistematis, dan ditonjolkan pokok-pokok permasalahanya atau yang mana 

dianggap penting. Sedangkan display data merupakan proses 

pengorganisasian data sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan.
34

 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Adapun pengecekan keabsahan temuan yang digunakan peneliti 

dalam penelitian ini adalah dengan metode triangulasi. Dalam teknik 

pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data 
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yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan  

sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data 

dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang 

sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan 

data dan sebagai sumber data.
35

 

Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan 

sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dan hasil 

wawancara peneliti dengan informan kunci lainnya dan kemudian peneliti 

mengkonfimasikan dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan 

penelitian serta hasil pengamatan peneliti di lapangan sehingga kemurnian 

dan keabsahan data terjamin.
36

 

Triangulasi pada penelitian ini, peneliti gunakan sebagai 

pameriksaan melalui sumber lainnya. Dalam pelaksanaannya peneliti 

melakukan pengecekan data yang berasal dari hasil wawancara dengan 

beberapa warga masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat Desa Bulak 

terkait dengan Islamisasi tradisi mitoni/tingkeban. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan adalah rangkaian urutan yang terdiri dari 

beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau 

penelitian. Untuk mengidentifikasi masalah yang penulis paparkan mengenai 
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Islamisai tradisi tingkeban. Oleh karena itu penulis menyusun lima bab. Yaitu 

sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pembahasan dalam bab ini meliputi: latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian 

pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini 

berfungsi untuk menjelaskan arah penelitian yang akan dilakukan 

penulis dalam skripsi ini. 

BAB II : TEORI PERTEMUAN ANEKA KEBUDAYAAN 

Merupakan teori pertemuan aneka kebudayaan. Bab ini 

merupakan kajian teori yang berfungsi untuk menjelaskan 

mengenai proses perubahan budaya dan proses sosial yang terjadi 

dalam pertemuan antara kebudayaan Jawa dan Islam. 

BAB III :GAMBARAN UMUM DESA BULAK KECAMATAN 

BENDO KABUPATEN MAGETAN DAN TRADISI 

TINGKEBAN 

Bab ini merupakan paparan data dan objek pembahasan yang di 

dalamnya dibahas tentang gambaran umum lokasi penelitian 

meliputi letak dan aksesibilitas wilayah, agama dan kepercayaan, 

pendidikan, dan ekonomi masyarakat Desa Bulak Kecamatan 

Bendo Kabupaten Magetan. Gambaran khusus meliputi tahapan 

pelaksanaan tradisi mitoni/tingkeban yang dilakukan di kalangan 

masyarakat Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan 



 

 
 

sebelum berpindah dari ritual Jawa sampai berpindah kedalam 

acara yang sederhana dan Islami. 

BAB IV :ANALISIS PROSES SOSIAL DALAM TRADISI 

TINGKEBAN 

Berisi tentang analisis proses sosial dalam tradisi tingkeban  dan 

makna sosialnya. Makna sosial dan proses sosial yang terjadi 

dalam Islamisasi tradisi mitoni/tingkeban yang ada di Desa Bulak 

Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisikan temuan penelitian berupa kesimpulan dari 

keseluruhan pembahasan dan saran dari hasil kesimpulan tersebut. 

Dan merupakan tahap akhir penelitian yang berisi kesimpulan dan 

jawaban dari pembahasan-pembahasan bab sebelumnya dengan 

tujuan untuk memudahkan pembaca memahami inti sari 

penelitian, saran-saran, penutup dan lampiran-lampiran yang 

berhubungan dengan penyusunan penelitian ini. 



 

 
 

BAB II 

TEORI PERTEMUAN ANEKA KEBUDAYAAN 

 

A. Kebudayaan 

1. Pengertian Kebudayaan 

Dalam bahasa Belanda kebudayaan diistilahkan dengan “cultur”, 

sedangkan dalam bahasa Inggris berasal dari kata “culture” yang berarti 

segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam.
37

 

Koentjaraningrat menulis tentang makna kebudayaan yang didefinisikan 

seperti berikut, yaitu kata “kebudayaan” berasal dari bahasa Sanskerta 

“buddhayah,” yaitu bentuk jamak dari “buddhi” yang berarti budi atau 

akal. Dengan demikian, kebudayaan dapat dimaksudkan sebagai hal-hal 

yang bersangkutan dengan akal.
38

 

Selanjutnya E.B Taylor dalam bukunya “primitive culture” 

merumuskan definisi secara sistematis dan ilmiah tentang kebudayaan 

sebagai berikut: “kebudayaan adalah komplikasi (jalinan) dalam 

keseluruhan yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, 

keagamaan, hukum, adat istiadat serta lain-lain kenyataan dan kebiasaan-

kebiasaan yang dilakukan manusia sebagai anggota masyarakat” (culture 

is that complex whole and other capabiliity acquired by man as a member 

of society).
39
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Pada umumnya orang mengartikan kebudayaan dengan kesenian, 

seperti seni tari, seni suara, seni lukis dan sebagainya. Dalam sosiologi, 

kebudayaan mempunyai arti yang lebih luas daripada itu. Kebudayaan 

meliputi semua hasil cipta, karsa rasa dan karya manusia baik yang 

materiel maupun nonmateriel (bersifat kebendaan maupun kerohanian). 

Kebudayaan materiel adalah: hasil cipta, karsa yang berwujud 

benda-benda atau barang-barang atau alat-alat pengolahan alam, seperti 

gedung, pabrik-pabrik, jalan-jalan, rumah-rumah, alat komunikasi, alat 

hiburan, mesin-mesin dan sebagainya. Kebudayaan materiel ini sangat 

berkembang setelah lahirnya revolusi industri yang melahirkan aparat-

aparat produksi raksasa. 

Kebudayaan nonmateriel adalah: hasil cipta karsa yang berwujud 

kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat, kesusilaan, ilmu pengetahuan, 

keyakinan, keagamaan, dan sebagainya. Di dalam masyarakat, kebudayaan 

itu dipengaruhi oleh anggota masyarakat, tetapi di pihak lain pihak 

anggota masyarakat itu dipengaruhi oleh kebudayaan.
40

 

Mengenai pengertian kebudayaan ini banyak para ahli 

mendefinisikan bermacam-macam, yaitu: 

1. Koentjaraningrat merumuskan pengertian kebudayaan sebagai 

keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam 

rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia 

dengan belajar.   
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2. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi mendefinisikan 

kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat.  

3. Kroeber mengatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan realisasi 

gerak, kebiasaan, tata cara, gagasan dan nilai-nilai yang dipelajari dan 

diwariskan, dan perilaku yang ditimbulkannya.  

4. E. B. Taylor merumuskan kebudayaan sebagai suatu keseluruhan 

kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, kesusilaan, 

hukum, adat-istiadat, serta kesanggupan dan kebiasaan lainnya yang 

dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat.  

5. Kluckhohn dan Kelly mendefinisikan kebudayaan sebagai semua 

rancangan hidup yang tercipta secara historis, baik yang eksplisit 

maupun implisit, rasional, irasional, yang ada pada suatu waktu 

sebagai pedoman yang potensial untuk perilaku manusia.  

6. Ki Hadjar Dewantara mengatakan bahwa kebudayaan adalah buah budi 

manusia yang terdiri dari tiga kekuatan jiwa manusia yakni pikiran, 

rasa dan karsa. Kebudayaan merupakan keinginan dan hasrat manusia 

untuk mencapai hidup yang serba senang hidup lahir dan batin. 

Dengan kata lain kebudayaan sebagai hasil perjuangan manusia dalam 

melawan segala kekuatan alam dan pengaruh-pengaruh jaman yang 

merintangi kemajuannya, kemajuan ke arah hidup selamat dan bahagia. 

Perlawanan yang terus-menerus ada antara hidup manusia dengan 

alamnya dan jamannya atau masyarakatnya. Hal inilah yang 

menyebabkan adanya kesatuan kebudayaan dalam hidupnya suatu 



 

 
 

masyarakat di suatu negeri. kesatuan ini kemudian disebut 

“kebangsaan”.  

7. Sutan Takdir Alisyahbana mengemukakan kebudayaan adalah pola 

kejiwaan yang di dalamnya terkandung dorongan-dorongan hidup yang 

dasar, perasaan, dengan pikiran, kemauan dan fantasi yang dinamakan 

budi. Budi ini sendiri adalah dasar segala kehidupan kebudayaan 

manusia. Hal inilah yang membedakan perilaku manusia dengan 

perilaku hewan, sebab yang dinamakan kebudayaan tidak lain dari 

pada penjelmaan budi manusia.  

8. Ralph Linton mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan dari 

pengetahuan, sikap dan pola perilaku yang merupakan kebiasaan yang 

dimiliki dan diwariskan oleh anggota masyarakat tertentu. 

Dari berbagai definisi diatas dapat kita simpulkan bahwa budaya 

sebagai suatu sistem gagasan yang sifatnya abstrak, tidak dapat diraba atau 

difoto, karena berada dalam alam pikiran dan perkataan manusia. 

Terkecuali apabila gagasan tersebut dituliskan dalam bentuk tulisan.
41

  

Kebudayaan sebagai sistem gagasan menjadi pedoman bagi 

manusia dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan sosial 

budaya. Nilai budaya dapat dilihat dan dirasakan dalam sistem 

kemasyarakatan, kekerabatan yang dituangkan dalam bentuk adat istiadat. 

Suatu suku bangsa mempunyai sistem kemasyarakatan yang diwujudkan 

dalam bentuk adat-istiadat yang di dalamnya berisi suatu gagasan 
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kompleks yang dijadikan pedoman sikap dan perilaku manusia baik dalam 

kehidupan spiritual maupun material.
42

  

 

2. Pengertian Budaya Jawa 

Budaya adalah keseluruhan warisan sosial yang dapat dipandang 

sebagai hasil karya yang tersusun menurut tata tertib teratur, biasanya 

terdiri dari pada kebendaan, kemahiran teknik, fikiran dan gagasan, 

kebiasaan dan nilai-nilai tertentu. Sedangkan budaya Jawa adalah budaya 

yang berasal dari Jawa dan dianut oleh masyarakat Jawa. Budaya Jawa 

menjunjung tinggi kesopanan dan kesederhanaan. Budaya Jawa 

merupakan warna-warni budaya yang ada di Jawa sebelum agama Islam 

masuk ke Nusantara khususnya di pulau Jawa. Dalam budaya Jawa ini 

terdapat beberapa keyakinan di dalamnya yaitu Hindu-Budha, animisme-

dinamisme. Antara animisme dan dinamisme ini tidak dapat dipisahkan 

karena keduanya merupakan asal-usul dari kepercayaan yang dimiliki 

orang Jawa.
43

 

Kebudayaan Jawa adalah penjelmaan atau pengejawantahan 

budidaya manusia Jawa yang merangkum dasar pemikiran, cita-cita, 

fantasi, kemauan dan kesanggupannya untuk mencapai kehidupan yang 

selamat, sejahtera dan bahagia lahir batin. Kebudayaan Jawa telah ada 

sejak dahulu. Datangnya bangsa Hindu di pulau Jawa melahirkan 

kebudayaan Hindu Jawa, dan dengan masuknya Islam ke tanah Jawa 
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menjadikan kebudayaan Jawa bersifat sinkretis yaitu terjadi perpaduan 

unsur-unsur asli Jawa, Hindu Jawa dan Islam dalam satu kebudayaan. 

Dalam perkembangannya, kebudayaan Jawa masih tetap pada dasar 

hakikinya. yaitu :  

1. Orang Jawa percaya dan berlindung kepada sang pencipta, zat yang 

maha tinggi, penyebab segala kehidupan, Tuhan yang mengatur segala 

kehidupan di alam semesta.  

2. Orang Jawa mempercayai bahwa manusia adalah bagian dari kodrat 

alam yang senantiasa saling mempengaruhi, namun sekali-kali manusia 

harus mampu melawan alam dan mewujudkan cita-cita, fantasi 

maupun kehendaknya, yakni hidup selamat, sejahtera, bahagia lahir 

dan batin. Hasil perjuangan melawan alam berarti mencapai kemajuan. 

Maka terjadilah kebersamaan yang disebut gotong royong, tenggang  

rasa, tepo seliro.  

3. Rukun dan damai berarti tertib pada lahirnya dan damai pada batinnya. 

Orang Jawa menjunjung tinggi amanat yang terangkum dalam 

semboyan “mamayu hayuning bawana” yang artinya memelihara 

kesejahteraan dunia. Amanat ini adalah merupakan kunci pergaulan 

sesama manusia.  

4. Sikap hidup di atas berlandaskan pada pokok pikiran adanya 

keseimbangan hidup lahir dan batin, antara iman dan amal, antara 

kemauan dan kesanggupan, antara kemampuan dengan kesungguhan. 



 

 
 

Ajaran keseimbangan ini kemudian melahirkan falsafah “mawas diri” 

dengan menjaga keseimbangan kehidupan antara manusia dan Tuhan.
44

 

 

3. Hubungan Agama dan Budaya 

Islam sebagai agama yang sempurna, rahmat bagi seluruh alam, 

kebenaran dan kebaikan tertinggi yang memberikan jalan dan petunjuk 

kepada umat manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan 

di akhirat, tentu mempunyai sikap dalam dinamika budaya umat manusia. 

Dinamika budaya yang dikehendaki Islam adalah dinamika yang positif, 

yaitu bermanfaat, tanpa menimbulkan malapetaka dan aniaya bagi 

manusia. 

Budaya dari kata “budi-daya” yang asal muasalnya dari bahasa 

Sansekerta yang dalam arti bahasa Indonesianya adalah “daya-budi”. Oleh 

karena itu budaya secara harfiyah berarti hal-hal yang berkaitan dengan 

fikiran dan hasil dari tenaga fikiran tersebut.
45

 

Kata Islam berasal dari salima yang artinya selamat. Dari kata itu 

terbentuk aslama yang artinya menyerahkan diri atau tunduk dan patuh. 

Sebagaimana firman Allah SWT di dalam al-Qur‟an Surah al-Baqarah ayat 

(112) :  

َلْيِهْم َوالَ ُىْم بَ َلى َمْن َأْسَلَم َوْجَهُو ّلِلِّ َوُىَو ُُمِْسن  فَ َلُو َأْجرُُه ِعنَد َربِِّو َوالَ َخْوف  عَ 
ََيَْزنُونَ   ﴿ ١١١ ﴾  

Artinya :   Bahkan, barang siapa aslama (menyerahkan diri) kepada Allah, 

sedang ia berbuat kebaikan, maka baginya pahala di sisi 
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Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan 

tidak pula bersedih hati. 

 

Dari kata “aslama” itulah terbentuk kata Islam. Pemeluknya 

disebut Muslim. Orang yang memeluk Islam berarti menyerahkan diri 

kepada Allah dan siap patuh pada ajaran-Nya.
46

 

Secara terminologis dapat dikatakan Islam adalah agama wahyu 

berintikan tauhid atau keesaan Tuhan yang diturunkan oleh Allah SWT 

kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan-Nya yang terakhir dan 

berlaku bagi seluruh manusia, di mana pun dan kapan pun, yang ajarannya 

meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.
47

  

Islam sebagai agama adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada 

para Nabi sejak Adam hingga Muhammad SAW, berupa ajaran yang berisi 

perintah, larangan, dan petunjuk untuk kebahagiaan hidup manusia di 

dunia dan akhirat. Islam merupakan agama yang sempurna dan 

menyeluruh yang diperuntukkan bagi seluruh umat manusia dan 

memberikan pedoman hidup bagi manusia dalam segala aspek kehidupan 

jasmaniah dan ruhaniah, duniawi dan ukhrawi, perorangan dan 

masyarakat, yang terdiri atas ajaran tentang akidah, ibadah, akhlak dan 

muamalah.48 

Islam dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, 

adalah agama yang mengandung pengertian yang mendasar. Agama Islam 

bukanlah hanya milik pembawanya yang bersifat individual ataupun milik 
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dan diperuntukkan suatu golongan atau negara tertentu. Islam adalah 

agama universal yang merupakan wujud realisasi dari konsep “Rahmatan 

lil Alamin” (rahmat bagi seluruh umat).
49

 

Islam adalah agama yang mengarahkan dan memerintahkan 

umatnya untuk menjadikan ajaran agama Islam dengan sumber utamanya 

sebagai rahmatan lil‟alamin. Bagi komunitas Muslim, Islam adalah 

sebuah sistem agama, kebudayan, dan peradaban secara menyeluruh, ia 

merupakan sistem holistik yang menyentuh setiap aspek kehidupan 

manusia. Etika dan nilai-nilainya menyerap setiap aktivitas manusia, 

termasuk di dalamnya ilmu pengetahuan.
50

 

Ada empat pola pemikiran yang berkembang di kalangan para 

sarjana tentang hubungan antara agama dan kebudayaan. Pertama, pola 

pemikiran yang mengatakan bahwa semua agama adalah merupakan 

unsur, elemen atau bagian dari kebudayaan. Kedua, pola pemikiran yang 

menyatakan bahwa agama wahyu (revealed religions) bukan merupakan 

bagian dari kebudayaan. Ketiga, pola pemikiran yang mengatakan bahwa 

agama bukan wahyu (non revealed religions) merupakan baguian dari 

kebudayaan. Keempat, pola pemikiran yang menyatakan bahwa agama 

(Islam) dan kebudayaan (Islam) merupakan bagian dari Islam.
51

 

Sedangkan budaya dalam agama Islam adalah istilah yang banyak 

digunakan dalam akademi sekuler untuk mendeskripsikan praktek budaya 

orang Islam. Karena agama Islam muncul pada abad ke enam di Arab, 
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bentuk awal budaya Muslim kebanyakan merupakan budaya Arab. Dengan 

berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam, Muslim saling berhubungan dan 

berasimilasi dengan budaya Persia, Turki, Mongol, India, Melayu dan 

Indonesia.
52

 

 

B. Teori dan Proses Perubahan Budaya 

Sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu socius yang berarti kawan, 

teman sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan tentang masyarakat. 

Sosiologi mempelajari masyarakat meliputi gejala-gejala sosial, struktur 

sosial, perubahan sosial dan jaringan hubungan atau interaksi manusia sebagai 

makhluk individu dan makhluk sosial. Sosiologi adalah ilmu empirik yang 

mempelajari gejala masyarakat atau social action, untuk dapat merasakan pola 

pikiran dan tindakan berupa aturan atau hukum yang terjadi di dalamnya.
53

 

Terdapat banyak definisi yang ditawarkan oleh kalangan sosiolog 

Barat yang selama ini menjadi rujukan yang nyaris tanpa saingan berarti.
54

 

Karena sukarnya untuk merumuskan suatu makna tentang sosiologi maka 

sebagai patokan sementara bahwa definisi sosiologi adalah sebagai berikut: 

1.  Pitirim Sorokin mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang 

mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam 

gejala sosial (misalnya gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala 
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moral), sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh 

timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non-sosial, dan yang 

terakhir, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari ciri-ciri umum semua 

jenis gejala-gejala sosial lain. 

2.  Roucek dan Warren berpendapat bahwa sosiologi adalah ilmu yang 

mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok. 

3.  Max Weber mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang berupaya 

memahami tindakan-tindakan sosial. 

4.   Selo Sumardjan berpendapat bahwa sosiologi adalah ilmu 

kemasyarakatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses 

sosial termasuk perubahan sosial. 

5.  Soejono Soekanto  sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian 

pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk 

mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat.
55

 

Dari berbagai definisi sosiologi di atas dapat disimpulkan bahwa 

sosiologi adalah ilmu yang membicarakan apa yang sedang terjadi saat ini, 

khususnya pola-pola hubungan dalam masyarakat serta berusaha mencari 

pengertian-pengertian umum, rasional, empiris serta bersifat umum.
56

 Secara 

sederhana, sosiologi adalah studi tentang perilaku sosial manusia. Pandangan 
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dasarnya adalah perilaku sosial tersebut dibentuk melalui interaksi dengan 

orang lain.
57

 

Jadi telah terjadi percampuran dua budaya yaitu Islam dan Jawa. 

Percampuran tersebut bisa terjadi melalui proses-proses sosial seperti 

akulturasi, asimilasi, dan defusi yang akan penulis paparkan dalam penulisan 

dibawah ini. 

Akulturasi adalah proses yang timbul bila suatu kelompok manusia 

dengan suatu kebudayaan tertentu diharapkan dengan unsur dari suatu 

kebudayaan asing yang berbeda sedemikian rupa, sehingga unsur kebudayaan 

asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa 

menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri.
58

  

Mengenai perubahan yang disebabkan oleh kontak kebudayaan Inggris 

mengistilahkan dengan culture contact. Akulturasi adalah bentuk asimilasi, 

dalam kebudayaan, pengaruh pada suatu kebudayaan oleh kebudayaan lain, 

yang terjadi apabila pendukung-pendukung dari kedua kebudayaan itu 

berhubungan lama.
59

 

Lebih jauh lagi, antropolog klasik seperti Redfield, Linton, dan 

Herscovits mendefinisikan akulturasi sebagai fenomena yang dihasilkan sejak 

kedua kelompok yang berbeda kebudayaannya melakukan hubungan 

langsung, yang diikuti pola kebudayaan asli salah satu atau kedua kelompok 
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tersebut.
60

 Akulturasi juga memberi makna sebagai proses budaya lewat 

percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling 

mempengaruhi.
61

 

Dari pengertian akulturasi ini, maka dalam konteks masuknya Islam ke 

Nusantara dan dalam perkembangan selanjutnya telah terjadi interaksi budaya 

yang saling memengaruhi. Namun dalam proses interaksi itu, pada dasarnya 

kebudayaan setempat yang tradisional masih tetap kuat, sehingga terdapat 

perpaduan budaya asli (lokal) Indonesia dengan budaya Islam. Perpaduan 

inilah yang kemudian disebut akulturasi kebudayaan. 

Asimilasi merupakan proses sosial yang timbul apabila terdapat 

golongan-golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda-

beda, saling bergaul langsung secara intensif untuk waktu yang lama, sehingga 

kebudayaan golongan-golongan tadi masing-masing berubah sifatnya yang 

khas, dan juga unsur-unsurnya masing-masing berubah wujudnya menjadi 

unsur-unsur kebudayaan campuran.
62

 

Apabila pada akulturasi, masing-masing kelompok itu telah mengalami 

kontak yang langsung dan terus-menerus, saling mengambil unsur-unsur 

kebudayaan tanpa masing-masing kehilangan kepribadiannya, maka asimilasi 

merupakan akibat dari kontak kebudayaan yang di lakukan secara langsung 
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dan membutuhkan waktu yang lama kemudian timbul unsur-unsur 

kebudayaan yang baru, yang tidak sama dengan unsur-unsur yang lama.63
. 

Menurut Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto proses asimilasi akan 

timbul jika ada tiga unsur. Yaitu sebagai berikut:  

a. Ada perbedaan kebudayaan antara kelompok-kelompok manusia yang 

hidup pada suatu waktu dan pada suatu tempat yang sama.  

b. Para warga dari masing-masing kelompok yang berbeda-beda itu dalam 

kenyataannya selalu bergaul secara intensif dalam jangka waktu yang lama.  

c. Dan demi pergaulan mereka yang telah berlangsung secara intensif itu, 

masing-masing pihak menyesuaikan kebudayaan mereka masing-masing 

sehingga terjadilah proses saling penyesuaian kebudayaan diantara 

kelompok-kelompok itu.
64

 

 Penyebaran unsur-unsur kebudayaan, bersamaan dengan penyebaran 

dan migrasi kelompok-kelompok manusia di muka bumi, turut pula tersebar 

unsur-unsur kebudayaan dan sejarah dari proses penyebaran unsur-unsur 

kebudayaan ke seluruh penjuru dunia yang disebut proses difusi (diffusion), 

yang juga merupakan salah satu obyek penelitian ilmu antropologi, terutama 

sub-ilmu antropologi diakronik. Salah satu bentuk difusi adalah penyebaran 

unsur-unsur kebudayaan dari satu tempat ke tempat lain di muka bumi, yang 

dibawa oleh kelompok-kelompok manusia yang bermigrasi. Penyebaran 

unsur-unsur kebudayaan dapat juga terjadi tanpa ada perpindahan kelompok-
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kelompok manusia atau bangsa-bangsa dari satu tempat ke tempat lain, tetapi 

oleh karena ada individu-individu tertentu yang membawa unsur-unsur 

kebudayaan itu hingga jauh sekali.
65

  

Oleh karena itu, dalam menyikapi akulturasi budaya, proses Islamisasi 

di Indonesia tidak berjalan satu arah, tetapi banyak arah atau melalui berbagai 

macam pintu. Ini semua menyebabkan terjadinya kontak budaya, yang sulit 

dihindari unsur-unsur budaya lokal masuk dalam proses Islamisasi di 

Indonesia. Sebagai Muslim, kita harus punya sikap kritis dalam melihat 

konteks akulturasi Islam dan budaya lokal dalam menelaah sejarah Islam di 

Indonesia. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM DESA BULAK KECAMATAN BENDO  

DAN TRADISI TINGKEBAN 

 

A. Gambaran Umum Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan 

1. Letak dan Aksesibilitas Wilayah 

Berdasarkan monografi Desa Bulak Bulan Februari tahun 2018 

diketahui, bahwa orbitasi atau jarak tempuh Desa Bulak dengan pusat 

pemerintahan Kecamatan Bendo ±  6 km, dengan Kabupaten Magetan 

berjarak 25 ±  km, dengan ibukota Provinsi Jawa Timur berjarak ± 275 

km. Dengan luas desa sebesar 362.52 ha yang terdiri dari luas tanah 

sebesar 103,00 ha, luas tanah sawah irigasi  teknis yaitu 68,00 ha, luas 

tanah sawah irigasi ½ teknis yaitu 31,00 ha, sawah tadah hujan 4,00 ha, 

tanah ladang 3,00 ha, tanah pemukiman 143,05 ha, tanah untuk kas desa 

sebesar 0,50 ha, tanah untuk perkantoran pemerintahan sebesar 0,75 ha 

dan tanah untuk bengkok sebeasar 9,38 ha.
66

 

Desa Bulak memiliki ketinggian tanah 85 m dari permukaan laut, 

memiliki kondisi curah hujan yang rendah, jumlah bulan hujan sekitar 

enam bulan, suhu rata-rata harian 28°C dan tinggi tempat 85 mdl. Jumlah 

penduduk Desa Bulak Kecamatan Bendo menurut data isian potensi Desa 

dan kelurahan bulan Februari 2018 berjumlah 1197 orang dengan rincian 

jumlah laki-laki 400 orang, jumlah perempuan 797 orang yang terdiri dari 
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658 kepala keluarga dan berstatus warga Negara asli Indonesia. Desa 

Bulak kondisi tanahnya memang subur. Pertanian yang ada di Desa Bulak 

yaitu tanaman pangan seperti padi, jagung, kacang tanah dan ubi jalar. 

Perkebunan yang ada di Desa Bulak yaitu perkebunan tebu. Peternakan 

yang ada yaitu sapi, ayam, bebek, dan kambing. Adapun taraf pendidikan 

penduduk di Desa Bulak tamat SD ataupun sederajat sebesar 192 orang, 

SLTP atau sederajat 270 orang, D-1 sebanyak 12 orang, D-2 sebanyak 13 

orang, S1 sebanyak 27 orang dan S2 sebanyak 3 orang. Mata pencaharian 

pokok yang terbanyak yaitu petani yaitu sebanyak 102 orang. Dari segi 

keagamaannya menunjukkan 99 % memeluk agama Islam, yaitu 1192 jiwa 

dan selebihnya memeluk agama Kristen. Desa Bulak dapat dijangkau 

dengan menggunakan jasa transportasi darat. Kondisi jalan sudah beraspal 

dengan menggunakan kendaraan pribadi.
67

 

 

2. Agama dan Kepercayaan 

 Dari segi keagamaan mayoritas masyarakat Desa Bulak 

Kecamatan Bendo memeluk agama Islam. Masyarakat Desa ini juga 

mempunyai tingkat keagamaan yang tinggi. Hal ini terlihat dengan 

kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masayarakat Desa 

Bulak. Prasarana pribadatan yang ada di Desa Bulak yaitu terdiri dari 

masjid dengan jumlah 5 buah dan langgar/mushola sebanyak 18 buah. 

Organisasi keagamaan yang ada di Desa Bulak Kecamatan Bendo terdiri 
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dari tiga yaitu organisasi Nahdlatul Ulama, organisasi Muhammadiyah dan 

Jamaah Tabligh. Apabila dilihat dari segi jumlah dalam organisasi 

keagamaan yaitu 97% masyarakat Desa Bulak mengikuti organisasi 

Nahdlatul Ulama. Organisasi Nahdlatul Ulama yang merupakan salah satu 

organisasi yang terbesar sehingga di Desa Bulak terdapat pimpinan ranting 

serta diadakannya pengajian ataupun perkumpulan dalam setiap bulannya. 

Kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di Desa Bulak yaitu terdiri dari 

pengajian setiap dua minggu sekali untuk bapak-bapak dan ibu-ibu serta 

remaja, sehingga dalam dua minggu terdapat tiga kali pengajian dengan 

masing-masing waktu dan jadwal yang sudah ditentukan. Kegiatan agama 

lainnya yaitu remaja masjid serta pembinaan TPA. Pembinaan TPA 

(Taman Pendidikan al-Qur‟an) ini diadakan pada hari Senin, Rabu, Jum‟at 

dan Minggu setiap sore mulai jam 15.00-17.00 oleh pengurus masjid.
68

 

 

3. Pendidikan 

 Pendidikan masyarakat Desa Bulak masih dalam taraf rendah. Hal 

ini terlihat dengan jumlah masyarakat yang belum sekolah masih 

tergolong banyak walaupun sebagian besar masyarakat juga sudah dapat 

menyelesaikan tingkat pendidikan taraf sarjana, akan tetapi jumlah 

tersebut tidak sebanding. Jumlah masyarakat yang belum sekolah ini 

mempengaruhi tingkat pendidikan masyarkat Desa Bulak sehingga masih 

dikategorikan rendah. Lembaga pendidikan yang terdapat di Desa Bulak 
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yaitu terdiri dari sekolah TK yang terdiri dari 1 unit, jumlah SD terdiri dari 

1 unit, serta jumlah lembaga pendidikan keagamaan terdiri dari 2 unit.
69

 

 

4. Ekonomi Masyarakat 

Masyarakat Desa Bulak mempunyai latar belakang sosial ekonomi 

yang berbeda-beda. Dari isian potensi Desa dan kelurahan didapatkan data 

mata pencaharian masyarakat dengan jumlah penduduknya dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 

NO Mata pencaharian Jumlah 

1 Petani 197 

2 Pegawai Negeri Sipil 18 

3 Karyawan Perusahaan Swasta 89 

4 Wiraswasta 124 

5 TNI/Polri 20 

 

Masyarakat Desa Bulak juga bisa dikatakan masyarakat yang 

agraris karena mayoritas penduduknya petani walaupun ada yang 

dikatakan stabilitas buruh tani. Kondisi petani dan buruh tani termasuk 

ulet dan mempunyai etos kerja tinggi. Tenaga kerja pada Desa Bulak 

mempunyai komposisi umur penduduk usia 17 – 50 tahun. Lembaga 

ekonomi yang ada di Desa Bulak yaitu koperasi, industri makanan, toko 

bangunan, warung kelontong, usaha peternakan, usaha perikanan, dan 

kelompok simpan pinjam. Dari berbagai lembaga ekonomi tersebut maka 
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dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekonomi yang ada di Desa Bulak 

berjalan dengan baik.
70

 

 

B. Tradisi Tingkeban 

1. Pengertian Tingkeban 

Tradisi atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana 

adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari 

kehidupan suatu kelompok masyarakat dari suatu masyarakat, kebudayaan, 

agama, waktu, dan negara. Secara historis, tradisi tingkeban berawal ketika 

pemerintahan Prabu Widayaka (Jayabaya). Pada waktu itu ada seorang 

wanita bernama Niken Satingkeb bersuami seorang pemuda bernama 

Sadiya. Keluarga ini telah melahirkan anak sembilan kali, namun satu pun 

tidak ada yang hidup. Karena itu, keduanya segera menghadap Raja 

Kediri, yaitu Prabu Widayaka (Jayabaya). Oleh Sang Prabu, keluarga 

tersebut disarankan agar menjalankan tiga hal, yaitu setiap hari Rabu dan 

Sabtu, pada sore hari, diminta mandi menggunakan tempurung kelapa 

(bathok), sambil mengucap mantera. Setelah mandi lalu berganti pakaian 

yang bersih, cara berpakaian dengan cara menggembol kelapa gading yang 

dihiasi Sanghyang Kamajaya dan Kamaratih, lalu di-brojol-kan ke bawah. 

Kelapa muda tersebut, diikat menggunakan daun tebu tulak (hitam dan 

putih) selembar. Setelah kelapa gading tadi dibrojol-kan, lalu diputuskan 

menggunakan sebilah keris oleh suaminya. Sejak saat itu, ternyata Niken 
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Satingkeb dapat hamil dan anaknya hidup. Ketiga hal di atas, tampaknya 

yang menjadi dasar masyarakat Jawa dalam menjalankan tradisi 

mitoni/tingkeban sampai sekarang.
71

 

 

2. Proses Ritual Tingkeban 

Di beberapa daerah di Indonesia, proses kehamilan mendapat 

perhatian tersendiri bagi masyarakat setempat. Harapan-harapan muncul 

terhadap bayi dalam kandungan, agar mampu menjadi generasi yang 

handal dikemudian hari. Untuk itu, dilaksanakan beberapa tradisi yang 

dirasa mampu mewujudkan keinginan mereka terhadap anak tersebut. 

Masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Bulak Kecamatan Bendo 

Kabupaten Magetan hingga saat ini masih memegang tradisi yang 

diwariskan turun temurun. 

Kehamilan merupakan anugrah terbesar dari Allah SWT bagi 

pasangan suami istri dalam perjalanan rumah tangganya. Maka dari itu 

untuk rasa syukur pasangan suami istri terhadap janin yang telah di 

kandung oleh istri diadakanlah ritual yang khusus di peruntukkan bagi 

seorang wanita yang sedang mengandung, yaitu selamatan yang disebut 

dengan tingkeban.
72

 

Tradisi tingkeban yang diadakan di Desa Bulak merupakan tradisi 

yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang mengandung anak pertama 
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yang telah memasuki usia tujuh bulan di dalam kandungan. Makna dari 

tradisi tingkeban tersebut bagi masyrakat Desa Bulak secara khusus 

dipercaya sebagai sarana agar ibu yang mengandung mendapatkan 

keselamatan dan kelancaran saat melahirkan. Secara khusus keinginan 

yang diharapkan oleh pasangan suami istri agar kelak keturunan bisa 

migunani (dapat berguna) bagi masyarakat, bangsa, dan agama.
73

 

Pendapat tersebut dibenarkan oleh salah satu pujonggo dan sesepuh 

Desa, menurut bapak Slamet bahwa maksud dan tujuan diadakan ritul 

tingkeban diharapkan untuk perempuan yang mengandung, agar 

mendapatkan keselamatan dan kelancaran pada saat mengandung dan saat 

melahirkan. tradisi tingkeban tidak dapat diselenggarakan sewaktu-waktu, 

biasanya pada hari yang dianggap baik untuk menyelenggarakan upacara 

tingkeban. Hari baik untuk upacara tingkeban adalah hari Rabu atau Sabtu 

yang jatuh pada hitungan “bayi”.
74

 

Upacara tingkeban terdapat ritual dan sesajen yang khusus yang di 

persiapkan untuk memulai prosesi ritual ini, diantaranya adalah: 

a. Nasi sayur dan makanan ringan yang dijual di pasar. 

b. Bubur yang berwarna merah, putih, serta jenang procot. 

c. Nasi kering, kedelai, kacang, wijen yang digoreng. 

d. Emping yang terbuat dari ketan. 

e. Tumpeng robyong (nasi tumpeng yang diberi wadah “ceting” yang di 

dalamnya terdapat berbagai macam lauk pauk yaitu telur, ikan, terasi, 
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bawang merah dan cabai yang ditusuk menggunakan bambu kecil dan 

cabai ditempatkan tepat di atasnya). 

f. Penjon (tepung beras yang dicampuri air yang diberi berbagai macam 

warna yaitu merah, kuning, hitam dan putih yang semua itu ditata 

berbaris lalu dimasak). 

g. Sampora (tepung beras yang dicampuri air santan lalu dicetak di 

tempurung kelapa yang dibalik ke bawah, di dalamnya dimasukkan 

gula). 

h. Pring sedapur (tepung beras yang dicampuri air, yang dihiasi tumpeng 

kecil yang jumlahnya sembilan pasang, serta ditancapkan aneka 

tepung beras yang telah diberi warna).
75

 

Ritual tingkeban ini dipimpin oleh sesepuh yang dibantu oleh 

keluarga dekat dari pasangan suami istri. Diawali dengan melakukan 

siraman pada pasangan suami istri, serta dilakukan pencucian rambut dari 

pasangan tersebut. Dilanjutkan dengan mandi yang dilakukan 

menggunakan alat khusus yang dibuat dari tempurung kelapa yang masih 

utuh, air yang digunakan adalah air yang telah dicampuri aneka bunga 

setaman. Sabun yang digunakan bukanlah sabun biasa, yaitu sabun yang 

terbuat dari campuran tepung warna-warni yang berjumlah tujuh biji. 

Sabun tersebut juga diberikan berbagai campuran di antaranya adalah 

mangir (campuran tepung beras dan berbagai macam rempah-rempah), 

serta daun pandan. Yang boleh memandikan hanya sesepuh dan keluarga 
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dekat dari pasangan suami istri tersebut. Prosesi pemandian tersebut 

dilakukan di depan rumah dan pasangan suami istri tersebut ditempatkan 

di sebuah tempat yang diberi nama “dingklik” yang diberi alas tikar dan 

dedaunan.
76

 

Setelah dimandikan bersih selanjutnya pasangan suami istri 

disucikan oleh sesepuh dan berwudu. Selanjutnya pasangan suami istri 

berganti pakaian menggunakan kain “jarik” yang dihiasi tiga tali berwarna 

hitam, merah dan putih yang diikatkan dengan longgar di pinggang 

perempuan yang mengandung. Prosesi selanjutnya yaitu upacara 

“brojolan” atau memasukkan sepasang kelapa gading muda yang telah 

digambar tokoh pewayangan Kamajaya dan Dewi Ratih atau Arjuna dan 

Sembadra ke dalam sarung, proses “brojolan” tersebut dimulai dari atas 

perut calon ibu dan di jatuhkan ke bawah perut, prosesi tersebut dilakukan 

oleh sesepuh atau nenek calon bayi (ibu dari ibu si bayi) yang nantinya 

akan diterima oleh nenek besan dan diiringi dengan mengucapkan “lanang 

arep, wadon yo arep sing penting slamet, nek lanang rupane koyo 

Kamajaya yen wadon koyo Ratih” (laki-laki atau perempuan akan diterima 

asalkan selamat, kalau laki-laki seperti Kamajaya dan kalau perempuan 

seperti Ratih). Kemudian pasangan suami istri masuk ke dalam rumah, 

tepatnya berdiri di depan ruang “centhong” atau kamar tengah dan di 

depan para tamu undangan pasangan suami istri tersebut berganti pakaian 

dengan menggunakan tujuh kain yang berbeda coraknya. Khusus untuk 
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istri berganti kain tersebut sampai tujuh kali sampai para tamu yang datang 

mengucapkan sudah pantas, cocok dan pas dengan kain yang terakhir. 

Setelah berganti kain yang terakhir maka istri akan berpakaian lengkap 

dengan dilengkapi baju kebaya. Di saat memakai pakaian lengkap tersebut 

perempuan dilarang menggunakan berbagai perhiasan emas seperti gelang, 

kalung, cincin dan anting.
77

  

 

C. Adopsi Ajaran Islam dalam Tradisi Tingkeban 

1. Proses Masuknya Ritual Islam dalam Tradisi Tingkeban 

Harus diakui bahwa penulisan sejarah Indonesia diawali oleh 

golongan orientalis yang sering ada usaha untuk meminimalisasi peran 

Islam, di samping usaha para sarjana Muslim yang ingin mengemukakan 

fakta sejarah yang lebih jujur. Suatu kenyataan bahwa kedatangan Islam ke 

Indonesia dilakukan secara damai.
78

  

Tidak ada catatan sejarah atau prasasti pribadi yang sengaja dibuat 

mereka untuk mengabadikan peran mereka, ditambah lagi wilayah 

Indonesia yang sangat luas dengan perbedaan kondisi dan situasi. Oleh 

karena itu wajar kalau terjadi perbedaan pendapat tentang kapan, dari 

mana, dan di mana pertama kali Islam datang ke Nusantara. Namun, secara 

garis besar perbedaan pendapat itu dapat dibagi menjadi:  

a. Pendapat pertama dipelopori oleh sarjana-sarjana orientalis Belanda, di 

antaranya Snouck Hurgronje yang berpendapat bahwa Islam datang ke 
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Indonesia pada abad ke-13 M dari Gujarat (bukan dari Arab langsung) 

dengan bukti ditemukannya makam sultan yang beragama Islam 

pertama Malik as-Sholeh, Raja pertama kerajaan Samudra Pasai yang 

dikatakan berasal dari Gujarat.  

b. Pendapat kedua dikemukakan oleh sarjana-sarjana Muslim, di 

antaranya Prof. Hamka, yang mengadakan “Seminar Sejarah 

Masuknya Islam ke Indonesia” di Medan tahun 1963. Hamka dan 

teman-temannya berpendapat bahwa Islam sudah datang ke Indonesia 

pada abad pertama Hijriyah (± abad ke 7 sampai abad ke 8 Masehi) 

langsung dari Arab dengan bukti jalur pelayaran yang ramai dan 

bersifat internasional sudah dimulai jauh sebelum abad ke-13 (yaitu 

sudah ada sejak abad ke 7 M) melalui selat Malaka yang 

menghubungkan Dinasti Tang di Cina (Asia Timur), Sriwijaya di Asia 

Tenggara dan Bani Umayyah di Asia Barat. 

c. Sarjana Muslim kontemporer seperti Taufik Abdullah 

mengkompromikan kedua pendapat tersebut. Menurut pendapatnya 

memang benar Islam sudah datang ke Indonesia sejak abad pertama 

Hijriyah atau abad ke-7 atau 8 Masehi, tetapi baru dianut oleh para 

pedagang Timur Tengah di pelabuhan-pelabuhan. Barulah Islam 

masuk secara besar-besaran dan mempunyai kekuatan politik pada 

abad ke 13 dengan berdirinya kerajaan Samudra Pasai. Hal ini terjadi 

akibat arus balik kehancuran Baghdad ibukota Abbasiyah oleh Hulagu. 

Kehancuran Baghdad menyebabkan pedagang Muslim mengalihkan 



 

 
 

aktivitas perdagangan ke arah Asia Selatan, Asia Timur, dan Asia 

Tenggara.
79

 

Dari paparan di atas dapat dijelaskan bahwa tersebarnya Islam ke 

Indonesia adalah melalui saluran-saluran sebagai berikut: 

a. Perdagangan, yang mempergunakan sarana pelayaran.  

b. Dakwah, yang dilakukan oleh mubalig yang berdatangan bersama para 

pedagang. Para mubalig itu bisa jadi juga para sufi pengembara.  

c. Perkawinan, yaitu perkawinan antara pedagang Muslim, mubalig 

dengan anak bangsawan Indonesia. Hal ini akan mempercepat 

terbentuknya inti sosial, yaitu keluarga Muslim dan masyarakat 

Muslim. Dengan perkawinan itu secara tidak langsung orang Muslim 

tersebut status sosialnya dipertinggi dengan sifat kharisma 

kebangsawanan. Lebih-lebih apabila pedagang besar kawin dengan 

putri raja, maka keturunannya akan menjadi pejabat birokrasi, putra 

mahkota kerajaan, syahbandar, qadi, dan lain-lain. 

d. Pendidikan. Setelah kedudukan para pedagang mantap, mereka 

menguasai kekuatan ekonomi di bandar-bandar seperti Gresik. Pusat-

pusat perekonomian itu berkembang menjadi pusat pendidikan dan 

penyebaran Islam. Pusat-pusat pendidikan dan dakwah Islam di 

kerajaan Samudra Pasai berperan sebagai pusat dakwah pertama yang 

didatangi pelajar-pelajar dan mengirim mubalig lokal di antaranya 

mengirim Maulana Malik Ibrahim ke Jawa. Selain menjadi pusat-pusat 
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pendidikan, yang disebut pesantren, di Jawa juga merupakan markas 

penggemblengan kader-kader politik. Misalnya, Raden Patah, Raja 

Islam pertama Demak, adalah santri pesantren Ampel Denta; Sunan 

Gunung Jati, Sultan Cirebon pertama adalah didikan pesantren Gunung 

Jati dengan Syaikh Dzatu Kahfi; Maulana Hasanuddin yang diasuh 

ayahnya Sunan Gunung Jati yang kelak menjadi Sultan Banten 

pertama. 

e. Tasawuf dan tarekat. Sudah diterangkan bahwa bersamaan dengan 

pedagang, datang pula para ulama, da‟i, dan sufi pengembara. Para 

ulama atau sufi itu ada yang kemudian diangkat menjadi penasihat dan 

atau pejabat agama di kerajaan. Di Aceh ada Syaikh Hamzah Fansuri, 

Syamsuddin Sumatrani, Nuruddin ar-Raniri, Abd. Rauf Singkel. 

Demikian juga kerajaan-kerajaan di Jawa mempunyai penasehat yang 

bergelar wali, yang terkenal adalah Wali Songo.
80

 

 Dakwah Islam oleh para Wali penyebar Islam dilakukan secara 

bijaksana, tanpa pamrih dan tersebar dengan damai dan lancar. Dalam 

tradisi masyarakat Islam di Jawa, penyebaran Islam dikenal dengan 

sebutan Wali songo. Penyebaran dilakukan dengan cara yang menarik, 

sehingga tidak terasa adannya perbedaan antara agama yang telah mereka 

peluk dengan agama baru (Islam).
81

 

Penyebaran Islam di Jawa timur khususnya dan pulau Jawa 

umumnya dilakukan dengan pendekatan sosiotheologi yakni 
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memperhatikan kondisi masyarakat dan kondisi kepercayaan yang hidup 

dalam masyarakat. Para Wali dan penyebar Islam seterusnya justru 

menempatkan diri bukan sebagai orang asing, melainkan dengan jalan 

membaurkan diri dengan masyarakat antar lain. Mengadakan pendekatan 

politik, menyelenggarakan pendidikan, lewat perkawinan, lewat tasawuf, 

melalui akulturasi kebudayaan.
82

 

Cara seperti ini ditempuh untuk adanya persesuaian agar di dalam 

masyarakat tidak dipandang sebagai sesuatu agama yang terlalu asing. 

Dakwah seperti ini dilakukan secara sabar, bahkan seringkali menempuh 

cara-cara menyesuaikan diri dengan alam pikiran serta adat kebiasaan 

yang telah berlaku di masyarakat.
83

 

Awal mula dilaksanakan tradisi ritual tingkeban menurut Mbah 

Slamet selaku pujonggo di Desa Bulak mengatakan, bahwa tradisi 

tingkeban itu sudah ada semenjak nenek moyang mereka masih hidup dan 

dilaksanakan secara turun-temurun, sehingga sampai saat ini dalam 

pelaksanaannya hanya bersifat melanjutkan saja baik yang berhubungan 

dengan tatacara pelaksanaan upacaranya maupun niat tujuannya.
84

 

Berbicara mengenai tradisi tingkeban yang ada di Desa Bulak 

diperoleh informasi bahwa proses masuknya ritual Islam dalam tradisi 

tingkeban  berawal dari acara tingkeban yang diselenggarakan oleh Bapak 

Mungin sekitar tahun 1996 yang dibawa dan diadopsi dari tempat beliau 

berasal, yaitu dari Dukuh Pengkol Desa Bendo Kecamatan Bendo 
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Kabupeten Magetan. Pada saat itu Bapak Mungin mengadakan acara 

tingkeban pada saat istrinya mengandung anak pertama. Beliau 

menggunakan prosesi yang sangat sederhana dan Islami, seperti 

melakukan selamatan, sedekah dan membacakan ayat-ayat pilihan di 

dalam  al-Qur‟an saja. Di tempat beliau berasal ternyata sudah sejak lama 

melakukan prosesi tingkeban menggunakan prosesi secara Islam. Prosesi 

tingkeban yang ada di tempat tinggal beliau sebagai bagian dari dakwah 

yang dilakukan ayah dari Bapak Mungin yang sebagai Kyai di daerah 

tersebut.
85

 

Selain sebagai sarana untuk mendoakan janin dalam kandungan 

agar terhindar dari segala macam musibah, acara ini bertujuan agar ibu 

yang mengandung mendapatkan keselamatan dan kelancaran pada saat 

melahirkan, menurut Bapak Mungin bahwa prosesi ritual tingkeban yang 

dilaksanakannya bertujuan sebagai sarana untuk bersedekah, tasyakuran, 

selamatan dan berdakwah. Selain itu, tradisi ini juga dianggap sebagai cara 

untuk mempererat tali silaturahmi dalam masyarakat karena dengan adanya 

pelaksanaan tradisi tingkeban dapat mendatangkan tetangga dan saudara untuk 

berkumpul.
86

 

Pendapat Bapak Mungin tersebut juga dibenarkan oleh salah satu 

sesepuh di Desa Bulak. Mbah Ngasiah yang menjadi tetangga dari Bapak 

Mungin, yang pada saat itu menyaksikan ritual tingkeban yang diadakan di 

kediaman Bapak Mungin. Menurut beliau pada saat itu acara tingkeban 
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yang diadakan sangat berbeda dengan prosesi tingkeban pada umumnya, 

prosesi tingkeban yang dilakukan oleh keluarga Bapak Mungin hanya 

melakukan selamatan dan membacakan ayat-ayat pilihan di dalam al-

Qur‟an saja.
87

  

 

2. Adopsi Ajaran Islam dalam Tradisi Tingkeban 

Dalam proses perkembangannya pelaksanaan tradisi tingkeban ini 

semakin menunjukkan nilai keislamannya. Ajaran Islam yang terkandung 

di dalam tingkeban ini pada dasarnya yaitu selamatan ataupun 

pengungkapan syukur kepada Allah SWT sebagai pencipta dan pemberi 

rezeki dan karunia kepada manusia. Anak merupakan salah satu karunia 

yang diberikan oleh Tuhan sebagai penerus keluarga ataupun keturunan, 

dengan demikian wanita yang sedang mengandung seorang anak, pada 

usia kandungan tujuh bulan maka mengadakan selamatan yang dalam 

masyarakat Jawa dilakukan acara tingkeban. 

Tradisi tingkeban sampai pada zaman sekarang masih terus 

dilakukan di Desa Bulak. Pelaksanaan acara tingkeban ini berbeda dengan 

prosesi sebelumnya yang menggunakan rangkaian prosesi adat Jawa. 

Masyarakat Desa Bulak sekarang melaksanakan acara tingkeban dengan 

prosesi yang sederhana berupa selamatan atau syukuran sedekah dan 

membacakan ayat-ayat pilihan dalam al-Qur‟an. Dengan membacakan 
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doa-doa diharapkan agar bayi dalam kandungan diberikan keselamatan 

serta ditakdirkan selalu dalam kebaikan kelak di dunia.
88

  

Pada dasarnya tingkeban merupakan tradisi yang bernilai sakral 

dan bertujuan sangat mulia. Di dalam tradisi tingkeban terdapat 

permohonan doa kepada Allah SWT, dan dikumandangkannya kalimat-

kalimat selawat kepada Nabi, yang merupakan bukti pelaksanaan 

tingkeban secara Islami. Di dalam prosesi tingkeban yang ada di Desa 

Bulak terdapat ajaran Islam yang masuk di serangkaian acaranya, sekarang 

para imam atau tokoh agama yang memimpin acara tersebut. Acara 

dimulai dengan membagikan bagian ayat-ayat yang akan dibaca kepada 

para tamu undangan. Ayat-ayat pilihan yang ada di dalam al-Qur‟an di 

antaranya surah Yusuf, Maryam, Nur, Muhammad, Luqman, Mulk, 

Rohman, Yasin, dan surah Kahfi.
89

 

Seperti yang dikisahkan dalam cerita Nabi, bahwa Nabi Yusuf 

mempunyai perawakan tampan dan mempunyai sifat budi pekerti luhur. 

Begitu pula dengan Siti Maryam merupakan sosok wanita dengan 

ketegaran hidup dalam menjalani setiap ujian hidupnya. Maka dari itu 

setiap ibu yang mengandung tidak hanya saat kehamilan pertama 

dibacakan surat-surat al-Quran tersebut.
90

  

Ayat-ayat tersebut mengandung makna dan diharapkan agar 

mendapat kabaikan bagi calon bayi yang nantinya lahir, serta ibu yang 

mengandung mendapatkan keselamatan dan kelancaran pada saat 
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melahirkan. Rangkaian acara tingkeban diawali dengan membacakan doa 

yang dipimpin oleh Bapak Kyai atau tokoh agama. Selanjutnya pemimpin 

acara mulai membuka acara dan mengajak para tamu undangan untuk 

memulai membacakan ayat-ayat yang telah dibagikan, setelah para tamu 

selesai membacakan ayat al-Qur‟an dilanjutkan dengan membacakan doa-

doa dan diakhiri dengan meniup air dalam wadah gelas, yang kemudian 

akan diminumkan ke ibu hamil. Serangkaian acara tersebut diakhiri 

dengan acara sedekah makanan dan rujak yang diberikan kepada seluruh 

tamu undangan yang hadir.
91

 

Pada dasarnya, selamatan kehamilan mempunyai tujuan agar 

proses kehamilan sampai dengan kelahiran dapat berjalan lancar tanpa 

halangan dan bayi yang dilahirkan diberikan keselamatan. Seperti asal 

katanya slamet maka selamatan juga mempunyai tujuan agar semua 

prosesi dapat selamat, selamat dari halangan yang membahayakan ibu 

hamil dan bayinya, dan selamat dari gangguan makhluk halus yang suka 

mengganggu.
92  

Saat ini di Desa Bulak sudah jarang dijumpai lagi masyarakat yang 

melakukan prosesi ritual tingkeban menggunakan model ritual Jawa. 

Menurut Bapak Kyai Mashuri yang menyebabkan masyarakat 

meninggalkan rangkaian prosesi adat Jawa pada tradisi tingkeban, karena 

sudah tidak ada para sesepuh yang dahulunya sebagai dukun atau 
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pemimpin ritual tersebut.
93

 Sekarang masyarakat memilih menggunakan 

prosesi secara Islam. Karena peran para ulama dan tokoh agama yang 

memberikan penyuluhan agama dalam berbagai acara di masyarakat, yang 

menjadikan masyarakat lebih mengedepankan aspek agama dalam 

berbagai acara. Masyarakat sekarang lebih modern dan lebih maju dalam 

pola pikirnya sehingga perlahan beralih menggunakan acara yang 

sederhana dan Islami. Dengan berbagai kemajuan teknologi membuat 

masyarakat cenderung mengikuti nasehat para ulama dan para Kyai.
94

 

Penyuluhan agama tersebut membawa masyarakat lebih maju dan 

berkembang dalam pola pikirnya, sehingga meninggalkan prosesi lama 

dan beralih menggunakan prosesi secara Islam.
95

 Perkembangan jaman 

berperan pula dalam merubah pola pikir masyarakat. Bagi orang-orang 

yang berpendidikan dan paham dengan agama, sedikit demi sedikit 

merubah anggapan mengenai adat istiadat dan tradisi yang berlaku dalam 

masyarakat. Sebagian masyarakat Jawa yang masih memegang teguh 

tradisi, sebagian masyarakat lainnya lebih fleksibel dalam melaksanakan 

tradisi. Fleksibel dalam pengertian selamatan yang diadakan disesuaikan 

dengan kemampuan, waktu, biaya, dan tenaga. Sehingga selamatan 

tingkeban yang diadakan tidak begitu rumit baik mengenai uborampenya 

maupun prosesi pelaksanaannya dengan tidak merubah tujuan dari 

diadakannya selamatan tersebut.
96
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Ajaran Islam bisa dinyatakan telah kuat bila ajaran itu telah 

mentradisi dan membudaya di tengah masyarakat Islam. Tradisi dan 

budaya menjadi sangat menentukan dalam kelangsungan syiar Islam ketika 

tradisi dan budaya telah menyatu dengan ajaran Islam. Maka suatu langkah 

bijak ketika tradisi dan budaya tidak diposisikan berhadapan dengan 

ajaran, tetapi justru tradisi dan budaya sebagai pintu masuk ajaran, 

misalnya adalah tradisi tingkeban yang masih dilaksanakan oleh sebagian 

umat Islam di Jawa khususnya di Desa Bulak Kecamatan Bendo 

Kabupaten Magetan.
97
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BAB IV 

ANALISIS PROSES SOSIAL DALAM TRADISI TINGKEBAN 

 

A. Proses Sosial dalam Tradisi Tingkeban 

Masyarakat adalah kumpulan manusia yang hidup dalam suatu daerah 

tertentu, yang telah cukup lama, dan mempunyai aturan-aturan yang mengatur 

mereka, untuk menuju kepada tujuan yang sama. Dalam masyarakat tersebut 

manusia selalu memperoleh kecakapan, pengetahuan-pengetahuan baru. 

Manusia dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan dalam arti yang utuh. Manusia tidak dapat dipisahkan daripada 

manusia, karena hanya manusia saja yang hidup bermasyarakat. Yaitu hidup 

bersama-sama dengan manusia lain dan saling memandang sebagai 

penanggung kewajiban dan hak. Sebaliknya manusia pun tidak dapat 

dipisahkan dari masyarakat. Seorang manusia yang tidak pernah mengalami 

hidup bermasyarakat, maka tidak dapat menunaikan bakat-bakat 

kemanusiaannya yaitu mencapai kebudayaan. Dengan kata lain di mana orang 

hidup bermasyarakat, pasti akan timbul kebudayaan.
98

 

Proses sosial adalah setiap interaksi sosial yang berlangsung dalam 

suatu jangka waktu, sedemikian rupa hingga menunjukkan pola-pola 

pengulangan hubungan perilaku dalam kehidupan masyarakat.
99

 Selanjutnya 

Soerjono Soekanto dalam bukunya menjelaskan proses sosial adalah cara-

cara berhubungan yang dilihat apabila orang perorangan dan kelompok-
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kelompok sosial saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk 

hubungan tersebut atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-

perubahan yang menyebabkan goyahnya pola-pola kehidupan yang telah ada. 

Proses sosial diartikan sebagai pengaruh timbal-balik antara pelbagai segi 

kehidupan bersama.
100

 

Kebudayaan mengatur perbuatan warganya terhadap lingkungan dan 

interaksi sosial. Perbuatan itu berpangkal dari cara berfikir dan cara 

merasakan kebudayaan. Perubahan berfikir dan cara merasakan membawa 

perubahan perbuatan terhadap lingkungan dan interaksi sosial. Antara 

keduanya terdapat saling berhubungan dan saling mempengaruhi.
101

 

Di dalam kehidupan bermasyarakat, manusia tidak terlepas dari 

adanya kebudayaan. Manusia dengan budaya merupakan satu kesatuan yang 

utuh. Konteks demikian akan mengakibatkan manusia cenderung disebut 

makhluk yang berbudaya. Pola kehidupan berbudaya terjadi akibat dari sifat 

dasar manusia yang memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan dan 

menjawab tantangan hidup dengan menggunakan akal dan budinya. Budaya 

sebagai suatu sistem gagasan, ide-ide, dan nilai memiliki sebuah wujud. 

Perwujudan ide dari kebudayaan bersifat abstrak yaitu tidak dapat diraba dan 

dipegang. Dalam kebudayaan itu sendiri terdapat unsur-unsurnya, yang 
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meliputi berbagai tindakan, perilaku, serta kegiatan manusia sehari-hari 

dalam waktu yang relatif lama.
102

  

Asimilasi merupakan proses sosial yang timbul apabila terdapat 

golongan-golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang 

berbeda-beda, saling bergaul langsung secara intensif untuk waktu yang lama, 

sehingga kebudayaan golongan-golongan tadi masing-masing berubah 

sifatnya yang khas, dan juga unsur-unsurnya masing-masing berubah 

wujudnya menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran.
103

 Pada proses 

asimilasi terjadi proses peleburan kebudayaan, sehingga pihak-pihak atau 

warga-warga dari dua-tiga kelompok yang tengah berasimilasi akan 

merasakan adanya kebudayaan tunggal yang dirasakan sebagai milik 

bersama. Asimilasi benar-benar mengarah kepada lenyapnya perbedaan-

perbedaan yang ada akan digantikan oleh kesamaan paham budayawi, dan 

karena juga akan digantikan oleh kesatuan pikiran, perilaku dan mungkin juga 

tindakan.
104

 Proses-proses asimilasi akan timbul apabila: 

1. Ada perbedaan kebudayaan antara kelompok-kelompok manusia yang 

hidup pada suatu waktu dan pada suatu tempat yang sama. 

2. Para warga dari masing-masing kelompok yang berbeda-beda itu dalam 

kenyataannya selalu bergaul secara instensif dalam jangka waktu yang 

cukup lama. 

3. Demi pergaulan mereka yang telah berlangsung secara instensif itu, 

masing-masing pihak menyesuaikan kebudayaan mereka masing-masing, 
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sehingga terjadilah proses saling menyesuaikan kebudayaan di antara 

kelompok-kelompok itu.
105

 

Penyebaran unsur-unsur kebudayaan, bersamaan dengan penyebaran 

dan migrasi kelompok-kelompok manusia di muka bumi, turut pula tersebar 

unsur-unsur kebudayaan dan sejarah dari proses penyebaran unsur-unsur 

kebudayaan ke seluruh penjuru dunia yang disebut proses difusi (diffusion).
106

 

Salah satu bentuk difusi adalah penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari satu 

tempat ke tempat lain di muka bumi, yang dibawa oleh kelompok-kelompok 

manusia yang bermigrasi. Penyebaran unsur-unsur kebudayaan dapat juga 

terjadi tanpa ada perpindahan kelompok-kelompok manusia atau bangsa-

bangsa dari satu tempat ke tempat lain, tetapi oleh karena ada individu-

individu tertentu yang membawa unsur-unsur kebudayaan itu hingga jauh 

sekali.
107

 Merujuk pada pengertian difusi di atas, maka kita dapat 

membedakan dua macam difusi, yaitu difusi intramasyarakat dan difusi 

antarmasyarakat. 

1. Difusi intra masyarakat (intrasociety diffusion) adalah difusi unsur 

kebudayaan antar individu atau golongan dalam suatu masyarakat. Difusi 

intramasyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut: 

a. Adanya suatu pengakuan bahwa unsur baru tersebut mempunyai 

banyak kegunaan. 

b. Ada tidaknya unsur kebudayaan yang memengaruhi diterima atau 

tidaknya unsur yang lain. 
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c. Unsur baru yang berlawanan dengan unsur lama kemungkinan besar 

tidak akan diterima. 

d. Kedudukan dan peranan sosial dari individu yang menemukan sesuatu 

yang baru tadi akan dengan mudah diterima atau tidak. 

e. Pemimpin atau penguasa dapat membatasi proses difusi tersebut. 

2. Difusi antar masyarakat (intersociety diffusion) adalah difusi unsur 

kebudayaan dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Faktor-faktor yang 

memengaruhi difusi antarmasyarakat adalah sebagai berikut: 

a. Adanya kontak antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang 

lain. 

b. Kemampuan untuk mendemonstrasikan manfaat penemuan baru 

tersebut. 

c. Pengakuan akan kegunaan penemuan baru tersebut. 

d. Ada tidaknya unsur kebudayaan lain yang menyaingi unsur penemuan 

baru tersebut. 

e. Peranan masyarakat dalam menyebarkan penemuan baru tersebut. 

f. Paksaan untuk menerima unsur baru tersebut. Sementara itu, 

masuknya unsur-unsur baru ke dalam suatu masyarakat melalui difusi 

dapat dilakukan dengan cara perembesan damai, perembesan dengan 

kekerasan, dan simbiotik. 

1)  Perembesan damai (penetration passifique) adalah masuknya 

unsur baru ke dalam suatu masyarakat tanpa menggunakan 



 

 
 

kekerasan dan paksaan. Namun demikian, cara ini justru 

mengakibatkan masyarakat yang menerima semakin maju. 

2)  Perembesan dengan kekerasan (penetration violente) adalah 

masuknya unsur baru ke dalam suatu masyarakat yang diwarnai 

dengan penggunaan kekerasan dan paksaan, sehingga merusak 

kebudayaan masyarakat penerima. 

3)  Simbiotik adalah proses masuknya unsur-unsur kebudayaan ke 

atau dari dalam masyarakat yang hidup berdampingan.
108

 

Kebudayaan didukung oleh individu-individu yang membentuk 

masyarakat. Setiap masyarakat mempunyai kebudayaan sendiri yang 

merupakan suatu kemungkinan adaptasi atau cara hidup untuk 

memungkinkan masyarakat itu hidup dan melanjutkan hidup dalam 

lingkungan tertentu. Perubahan itu terjadi : 

a. Apabila ditemukan unsur baru. 

b. Apabila unsur baru dipinjam dari kebudayaan lain. 

c. Apabila unsur-unsur kebudayaan tidak cocok dengan lingkungan, 

ditinggalkan atau diganti dengan yang lebih baik. 

d. Apabila ada unsur-unsur yang hilang karena gagal dalam pewarisan dari 

suatu angkatan ke angkatan berikutnya. 

Perubahan kebudayaan disebabkan penemuan khususnya dan 

timbulnya hal-hal yang baru. Hal-hal yang baru itu tidak hanya berasal dari 

penemuan. Hal baru itu mungkin hanya perubahan bentuk dari penemuan asli. 
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Dan penemuan asli itu dapat dipinjam oleh kebudayaan lain. Kemudian 

timbul difusi kebudayaan yang mengakibatkan perubahan pada kebudayaan 

yang meminjam itu. Atau penemuan itu diadaptasi oleh kebudayaan lain yang 

mengambilnya. Maka terjadilah akulturasi yang juga berakibat pada 

perubahan kebudayaan.
109

 

Dalam tradisi tingkeban yang ada di Desa Bulak Kecamatan Bendo 

Kabupaten Magetan, terjadi proses sosial yang mengakibatkan perpindahan 

kebudayaan. Kebudayaan lokal (Jawa) bercampur dengan kebudayaan asing 

(Islam) yang mengakibatkan bercampurnya dua kebudayaan tersebut. 

Akulturasi adalah proses yang timbul bila suatu kelompok manusia 

dengan suatu kebudayaan tertentu diharapkan dengan unsur dari suatu 

kebudayaan asing yang berbeda sedemikian rupa, sehingga unsur kebudayaan 

asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa 

menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri.
110

  Secara 

singkat, akulturasi adalah bersatunya dua kebudayaan atau lebih sehingga 

membentuk kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur kebudayaan asli. 

Ciri terjadinya proses akulturasi yang utama adalah diterimanya kebudayaan 

luar yang diubah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menghilangkan 

kepribadian kebudayaan asal.
111

 

Akulturasi dapat dilihat dari aspek ajaran agama Islam yang tertuang 

di dalam al-Qur‟an Surah al-Hujura>t ayat (13) : 
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ََي أَي َُّها النَّاُس ِإَّنَّ َخَلْقَناُكم مِّن ذََكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوابً َوقَ َباِئَل لِتَ َعاَرُفوا ِإنَّ 
 ﴾١١﴿ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اّللَِّ أَتْ َقاُكْم ِإنَّ اّللََّ َعِليم  َخِبّي  

 

Artinya :  Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal 

mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu 

di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. 
 

Ayat ini mengakui bahwa umat manusia itu terdiri dari kesatuan-

kesatuan sosial. Diperintahkan agar manusia itu saling berkenalan antara 

bangsa dan kaumnya satu sama lain. Bangsa dan kaum itu menyatakan diri 

dalam satu kebudayaan. Jika dilihat dari pernyataan fisik, pernyataan saling 

kenal itu tidak berarti dalam hubungan mereka. Perkenalan antar bangsa dan 

kaum itu sesungguhnya adalah perkenlan kebudayaan, hubungan kebudayaan. 

Konsekuensinya adalah akulturasi kebudayaan.
112

 

Masyarakat Desa Bulak dahulu banyak yang melakukan ritual 

mitoni/tingkeban adat Jawa, yaitu jika seorang wanita mengandung anak 

pertama yang menginjak usia tujuh bulan dalam kandungan, maka dianjurkan 

untuk melakukan berbagai ritual yang ada di dalam prosesi mitoni/tingkeban, 

yang dipercaya agar embrio yang ada di dalam kandungan senantiasa 

memperoleh keselamatan. Namun ada motivasi yang mendorong 

dilakukannya penyelenggaraan upacara kehamilan. Yaitu aspek tradisi 

kepercayaan yang lama dan aspek solidaritas. Dan adapun aspek kepercayaan 

yang lama, sangat diyakini untuk melakukan ritus-ritus sebagai sarana mutlak 
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agar bakal bayi dan ibu yang hamil senantiasa terhindar dari malapetaka. 

Seiring perkembangan zaman yang semakin modern, saat ini sudah tidak 

ditemukan lagi ritual tingkeban adat Jawa di kalangan masyarakat Desa 

Bulak. Sekarang masyarakat Desa Bulak lebih memilih melakukan acara 

yang lebih  sederhana dan lebih bermakna dengan melakukan salamatan dan 

membacakan ayat-ayat pilihan dalam al-Qur‟an.
113

 

Jadi proses sosial yang terjadi di dalam tradisi tingkeban khususnya 

yang ada di Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, merupakan 

proses difusi kebudayaan, yaitu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan 

dan sejarah ke seluruh dunia bersamaan dengan penyebaran dan migrasi 

kelompok-kelompok manusia di muka bumi. Dalam hal ini adalah 

penyebaran unsur-unsur kebudayaan dalam Islam yang dibawa dan 

disebarkan di tanah Jawa, oleh para pedagang yang berasal dari Timur 

Tengah. 

Setelah terjadinya penyebaran unsur-unsur kebudayaan maka 

terjadilah akulturasi kebudayaan, yaitu proses sosial yang timbul apabila 

bertemunya suatu kebudayaan tertentu dengan unsur-unsur dari suatu 

kebudayaan asing, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun 

diterima dan diolah ke dalam kebudayaan itu sendiri tanpa menyebabkan 

hilangnya kepribadian dan ciri khas dari kebudayaan tersebut. Dari proses 

difusi dan akulturasi tersebut terjadilah proses asimilasi kebudayaan, yaitu 

proses peleburan kebudayaan, sehingga kelompok yang berasimilasi akan 

                                                           
113

 Bapak Modin Mungin, Hasil wawancara, 11 Februari 2018. 



 

 
 

merasakan adanya kebudayaan tunggal yang dirasakan sebagai milik 

bersama. 

 

B. Makna Sosial dalam Tradisi Tingkeban 

Masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama 

hidup dan bekerjasama, sehingga  mereka ini dapat mengorganisasikan 

dirinya berpikir tentang dirinya dalam satu kesatuan sosial dengan batas-batas 

tertentu.  Maka masyarakat itu timbul dari setiap kumpulan individu, yang 

telah lama hidup dan bekerjasama dalam waktu yang cukup lama.
114

 

Islam telah mengatur tata cara kehidupan dalam bermasyarakat, baik 

hubungan secara vertical maupun hubungan horizontal. Manusia sebagai 

makhluk sosial tentu tidak mampu hidup sendiri melainkan saling 

membututuhkan, saling bekerja sama dan tergantung antara satu dengan yang 

lainnya. Kerja sama akan mempermudah pekerjaan yang berat menjadi 

ringan, nilai-nilai kebesamaan merupakan perintah, dan hendaknya 

diaktualisasikan dalam masyarakat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam 

Surah al-Ma>idah ayat (2) : 

اَونُوْا َعَلى اْلبِّ َوالت َّْقَوى َواَل تَ َعاَونُوْا َعَلى اإِلْثِْ َواْلُعْدَواِن َوات َُّقوْا اّلّلَ ِإنَّ اّلّلَ َشِديُد َوتَ عَ 
  ﴾١﴿ اْلِعَقابِ 

 Artinya :  Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, 

sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. 
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 Kerja sama merupakan bentuk interaksi sosial yang pokok. Bentuk ini 

dapat dijumpai pada semua kelompok manusia, dimulai dari masa kanak-

kanak sampai dewasa. Kerja sama timbul karena orientasi orang perorangan 

terhadap kelompoknya (in group) atau kelompok lainnya (out group). Kerja 

sama akan bertambah kuat jika ada ancaman atau bahaya dari luar.
115

  

Manusia berinteraksi dan saling membutuhkan satu dengan yang 

lainnya. Setiap manusia mempunyai kepentingan, kebutuhan dan juga hasrat 

atau keinginan, namun pada kenyataannya semua kebutuhan itu tidak dapat 

dipenuhinya seorang diri. Menurut Max Weber, perilaku manusia yang 

merupakan perilaku sosial harus mempunyai tujuan tertentu, yang terwujud 

dengan jelas. Artinya perilaku itu harus mempunyai arti bagi pihak-pihak 

yang terlibat, yang kemudian berorientasi terhadap perilaku yang sama 

dengan pihak lain.
116

 

Hal yang paling penting dari perilaku yang berarti adalah bahwa 

perilaku tersebut mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Sudah tentu 

perilaku tertentu mempunyai tujuan yang lebih jelas bila dibandingkan 

dengan perilaku lainnya. sedangkan sarana untuk mencapai tujuannya juga 

lebih jelas.
117

 Kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang 

hidup bersama. Hubungan ini menyangkut kaitan timbal balik yang saling 

pengaruh-mempengaruhi, kesadaran saling membutuhkan satu sama lain.
118
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Jika dilihat dari aspek kebutuhannya, ada sejumlah kebutuhan 

hierarkis, misalnya kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Hal ini telah 

menjadikan manusia sebagai makhluk hidup yang keberadaan dan dinamika 

hidupnya senantiasa menyukai dan membutuhkan kehadiran sesamanya. 

Kecenderungan menyukai dan membutuhkan kehadiran sesamanya itu 

merupakan salah satu kebutuhan dasar baginya, yaitu yang disebut kebutuhan 

sosial (social need). Manusia telah menjadikan dirinya hidup berkelompok 

dan membentuk suatu masyarakat yang selalu berinteraksi serta terorganisasi. 

Semua itu dilakukan manusia semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dalam 

rangka mempertahankan hidupnya di muka bumi.
119

 

Bermasyarakat merupakan bagaian yang sangat diperlukan dalam 

kehidupan manusia. Sebab sesungguhnya individu-individu tidak bisa hidup 

dalam kesendirian atau individualis, karena manusia itu adalah mahluk sosial. 

Manusia membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup dan untuk hidup 

sebagai manusia. Makna sosial yang terdapat dalam tradisi tingkeban yang 

ada di Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupeten Magetan, diharapkan lebih 

mempererat hubungan silaturahmi antar masyarakat, agar kehidupan 

bermasyarakat itu muncul rasa persaudaraan, sehingga membuat masyarakat 

tidak memandang atau membedakan satu sama lain dan memandang dari 

stratifikasi sosialnya saja. Akan tetapi dari cara berinteraksi sosial dan 

bermasyarakat. Dengan demikian hidup bermasyarakat akan saling memiliki 

rasa solidaritas sosial.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Sebagai penutup atas uraian-uraian yang penulis buat secara panjang 

lebar mengenai permasalahan yang ada dalam skripsi ini, maka dalam bab 

terakhir diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut : 

1.  Proses masuknya ajaran Islam dalam ritual tingkeban di Desa Bulak 

terdapat proses sosial yang terjadi, proses sosial difusi kebudayaan atau 

proses penyebaran unsur kebudayaan. Akulturasi atau percampuran 

kebudayaan. Dari proses difusi dan akulturasi maka terjadilah asimilasi 

kebudayaan atau proses peleburan kebudayaan.  

2.  Adat tingkeban yang lama pada masyarakat Desa Bulak mulai mengalami 

perubahan. Sekarang masyarakat telah meninggalkan prosesi tingkeban 

adat Jawa. Acara tingkeban sekarang telah bercampur dan mengadopsi 

ajaran agama Islam, dengan membacakan ayat-ayat al-Qur‟an, melakukan 

selamatan dan bersedekah.  

3.  Makna ritual islam dalam proses tingkeban ini diharapkan akan 

menciptakan rasa kebersamaan yang membuat kehidupan bermasyarakat 

lebih rukun, sehingga muncul rasa kesatuan dan persatuan. 

 

 

 

 



 

 
 

B. Saran 

Setelah penulis uraikan kesimpulan dari penelitian ini, maka saran 

yang penulis berikan adalah sebagai berikut :  

1.  Bagi umat Islam, diharapkan dapat menambah khasanah ilmu 

pengetahuan, wawasan, serta gambaran tentang proses Islamisasi tradisi 

tingkeban khususnya yang ada di Desa Bulak Kecamatan Bendo 

Kabupaten Magetan. 

2.  Sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai kekayaan budaya 

seharusnya perlu dilestarikan, akan tetapi kebudayaan tersebut harus 

berlandaskan kepada ajaran agama Islam, sehingga bukan agama yang 

berlandaskan budaya tetapi budaya yang berlandaskan kepada agama. 

3.  Pemerintah daerah bersama warga masyarakat diharapkan terus 

melestarikan budaya orang-orang tua yang sudah turun-temurun, sebagai 

sarana yang efektif bagi penduduknya untuk berinteraksi dan 

berkomunikasi sehingga menimbulkan kesatuan. 

4.  Untuk masyarakat Jawa yang melaksanakan tradisi tingkeban, sebaiknya 

lebih memperhatikan ajaran-ajaran Islam dan pelaksanaan tingkeban 

tersebut harus berlandaskan kepada ajaran agama dan tidak dianjurkan 

untuk boros dalam pelaksanaan tradisi tersebut. 
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