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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Masyarakat merupakan sebuah kelompok individu yang berkumpul 

berdasarkan latar belakang kepercayaan, agama, budaya, dan karakter yang 

berbeda. Berangkat dari latar belakang yang berbeda itu, suatu masyarakat 

memiliki kecenderungan sehingga menyebabkan mereka membentuk suatu 

komunitas tertentu. Hal ini dilakukan demi terwujudnya eksistensi 

identitasnya di lokasi yang mereka tempati. Beragam bentuk aktivitas 

dilakukan untuk mewujudkan identitasnya, seperti ritual keagamaan, upacara 

adat, laku spiritual ataupun kebiasaan lain yang telah mendarah daging dari 

generasi ke generasi selanjutnya. 

Upacara adat merupakan suatu kegiatan rutinitas atau kebiasaan yang 

sering dilakukan oleh suatu kelompok tertentu atau juga suatu daerah di 

wilayah tertentu.
1
 Kegiatan upacara adat dapat dilakukan dalam berbagai 

macam bentuk sesuai dengan adat istiadat daerah, ada yang berupa acara 

perkawinan, sedekah bumi dan sesajen di suatu tempat yang dianggap 

keramat. Hal ini tentu berbeda dengan ritual keagamaan yang dilakukan 

bukan berdasarkan adat istiadat dan budaya. Akan tetapi ritual keagamaan 

dilakukan karena masyarakat secara individu memiliki kebutuhan dasar 

                                                           
1
 Eka Nova Yanti, “Pemolaan Komunikasi Ritual Pamaleaon Bolon Sipahalima Ajaran 

Kepercayaan Parmalim (Studi Etnografi Komunikasi mengenai Pemolaan Komunikasi Pamaleaon 

Bolon Sipahalima Ajaran Kepercayaan Parmalim)”, (Tesis Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas 

Komputer Indonesia Bandung, 2013). 
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lainnya selain sosial, yaitu kebutuhan spiritual. Suatu hal yang berkaitan erat 

dengan kebutuhan spiritual adalah adanya fenomena agama (brahamistik) dan 

kepercayaan (penghayatan).  

Perbedaan pendapat pun terjadi dari para ahli teologi dengan ahli 

sosiologi atas kajian subjektifnya terhadap definisi harfiah dan filosofis atas 

makna agama dan kepercayaan. Ahli teolog akan memproyeksikan agama 

dan kepercayaan berdasarkan kepercayaan yang diyakininya dengan 

menggunakan logika kewahyuan atau ajaran yang mereka anut. Ahli teolog 

akan membawa argumen sebagai kepentingan untuk memperkokoh 

keberagamaan mereka sendiri.
2
 Sementara seorang sosiolog akan 

memandang agama dan kepercayaan sebagai fakta sosial.
3
 Dengan 

memandang agama dan kepercayaan sebagai fakta sosial, maka penulis akan 

mengkaji komunikasi spiritual tersebut menggunakan salah satu pendekatan 

ilmiah dalam penelitian komunikasi yaitu fenomenologi. 

Emile Durhkeim telah mengkonsepsikan sebuah teori bahwa manusia 

tidak dapat memahami realitas di luar dirinya sendiri, melainkan sekedar 

mengimajinasikan berbagai aspek metafisik tertentu mengenai keberadaan 

manusia, roh, dewa dan kekuatan adikodrati. Sementara itu Thomas F. O’Dea 

mendefinisikan agama dan kepercayaan sebagai bentuk pendayagunaan 

sarana-sarana supra-empiris untuk mewujudkan maksud-maksud yang 

bersifat non-empiris. Kedua teori tersebut menunjukkan substansi yang 

bertolak belakang. 

                                                           
2
 Dadang Kahmad, Sosiologi Agama (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 45.  

3
 Ibid., 46. 
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Argumen kedua didukung dengan penjelasan proses peribadatan 

menjadi sarana mengkomunikasikan maksud individu kepada Dzat yang 

dipercayainya. Manusia berusaha berkomunikasi dengan Pencipta melalui 

simbol-simbol dan ritual keagamaan. Pertanyaan muncul dari penulis apakah 

upaya manusia untuk mengkomunikasikan keinginanya kepada Tuhan 

semacam itu dapat dikategorikan dalam kajian komunikasi?  

Keilmuan komunikasi yang semakin hari semakin kaya dengan kajian 

komunikasinya, ilmu komunikasi tidak hanya mempelajari suatu interaksi 

dengan sesamanya, komunikasi juga mempelajari interaksi dengan Tuhan 

atau leluhurnya yang ditransferkan melalui simbol-simbol yang mempunyai 

arti khusus tersendiri bagi mereka atau budayanya. Artinya, ilmu komunikasi 

tidak hanya digunakan untuk mengkaji suatu hal yang bersifat horizontal, 

namun juga mengkaji komunikasi secara vertikal. 

Menurut dari sejarah yang ada, Islam di Jawa merupakan bentuk 

asimilasi dari kepercayaan asli Jawa, Hindu-Budha, dan Islam. Asimilasi 

tersebut tentunya membawa pengaruh besar pada agama kebatinan atau 

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4
 Kepercayaan itu lebih dikenal 

masyarakat dengan sebutan kejawen. Dalam hal ini, pola pikir masyarakat 

Jawa terbatas pada kewilayahan Jawa. Sementara kebatinan memiliki 

cakupan yang lebih luas dan tidak dibatasi pemetaan daerah. Penekanan 

                                                           
4
 Adelia Pinkan Antaningrum, “Dinamika Kehidupan Paguyuban Sumarah di Surakarta 

Tahun 1970-1998,” (Skripsi  Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas 

Maret Surakarta, 2016), 19. 
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kebatinan ada pada aspek penghayatanya secara batin, tentu hal ini berbeda 

dengan agama yang menekankan pada doktrin-doktrin.
5
 

Aliran kebatinan itu berbeda dengan agama, karena kebatinan 

memiliki sifat dinamis sesuai dengan perkembangan alam sekitarnya.
6
 

Mengutip dari pernyataan Suwardi Endraswara dalam buku Mistik Kejawen, 

kebatinan Jawa disebut sebagai aliran karena memuat suatu paham yang 

bervariasi. Aliran kebatinan adalah paham religiusitas kejawen yang 

memupuk, mempertahankan, dan menghayati aneka doktrin kebatinan. 

Indonesia, khususnya kabupaten Ponorogo, memiliki 22 aliran 

kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Akan tetapi fokus kajian penulis 

adalah aliran kepercayaan Sumarah. Paguyuban Sumarah merupakan 

organisasi kerohanian, sebagai sarana geguyuban diantara anggotanya, 

maupun sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat umum, dilandasi oleh 

kesadaran utuh pribadi para anggotanya terhadap tuntunan Tuhan Yang Maha 

Esa.
7
 

Anasir spiritual orang Jawa salah satunya tampak pada aliran 

Sumarah sebagai sebuah gerakan. Sosok Sukinohartono diyakini oleh para 

penganutnya sebagai seorang manusia pembawa dan penyebar aliran 

kepercayaan ini.
8
 Dikutip dari buku karya Paul Stange yang mengutip dari 

dokumen DPP Sumarah terbitan tahun 1974, Sukino telah melalui berbagai 

perjalanan spiritual dari satu aliran ke aliran lain hingga akhirnya mengalami 

                                                           
5
 Adelia, “Dinamika Kehidupan Paguyuban Sumarah di Surakarta Tahun 1970-1998.” 19.  

6
 Ibid., 21. 

7
 Dokumen Laporan Kongres Sumarah XV, Anggaran Dasar Sumarah, 2014, 60. 

8
 Paul Stange, Kejawen Modern Hakikat dalam Penghayatan Sumarah (Yogyakarta: LKIS, 

2009), 27. 
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pewahyuan pada tahun 1935. Pengalaman spiritual itu menjadi langkah awal 

menuju praktik Sumarah. Sukinohartono dijuluki sebagai tonggak berdirinya 

aliran kepercayaan Sumarah.
9
 

Aliran Kepercayaan Sumarah berada di bawah naungan Majelis 

Luhur Kepercayaan Indonesia. Saat ini, ada lima kelompok paguyuban 

Sumarah yang berkembang di Ponorogo. Berdasarkan data yang penulis 

dapatkan dari dokumen Sumarah, terdapatr 200 orang penganut aliran 

kepercayaan Sumarah yang tersebar di beberapa ranting, yakni ranting 

Ponorogo kota, kecamatan Slahung, kecamatan Kauman, kecamatan 

Bungkal, dan kecamatan Ngrayun (Selur dan Cepoko).
10

 

Laku spiritual yang mereka lalukan adalah berupa sujud, sebuah 

ritual yang dijalankan sebagai wujud tindakan spiritual dalam 

mengkomunikasikan maksud individu kepada Tuhan. Namun karena belum 

memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup terhadap makna tradisi 

ritual aliran Penghayat Kepercayaan Sumarah, tidak jarang masyarakat 

berspekulasi negatif pada aliran ini. Bahkan anggota paguyuban pernah 

mengalami tindakan intimidasi dan penghinaan dari masyarakat sekitar.
11

 

Meskipun saat ini eksistensi Sumarah di masyarakat sudah menemukan 

tempat dalam kondisi harmonis, namun tetap perlu dikaji dan diketahui 

secara empirik untuk membuktikan bahwa ritual yang dilakukan oleh 

penganut Sumarah dapat diterima secara positif oleh masyarakat.  

                                                           
9
 Ibid., 39. 

10
 Dokumen Sekretaris Paguyuban Sumarah Ponorogo. 

11
 Lihat wawancara nomor 02/W/06-II/2019. 
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Metode penelitian fenomenologi, komunikasi spiritual dalam praktik 

sujud aliran kepercayaan Sumarah dapat dipahami dengan logika empiris. 

Fenomenologi mengindikasikan bahwa manusia adalah mahluk yang historis. 

Dengan ancangan tersebut, Nina Winangsih Syam dengan bijaksana mencoba 

mereduksi pendekatan-pendekatan metafisik yang tidak empiris. Sehingga ia 

memaknai komunikasi spiritual sebagai komunikasi manusia dengan 

kekuatan di luar dirinya yang bersifat ilahiyyah, dan implikasinya terwujud 

dalam kapasitas sosial eksistensialnya.
12

 

Penulis tertarik meneliti aliran kepercayaan Sumarah sebab beberapa 

alasan. Pertama, aliran kepercayaan Sumarah memiliki keterbukaan atau 

open mind terhadap semua lapisan masyarakat tanpa ada ajaran paguyuban 

yang disembunyikan. Hal ini berbeda dengan aliran lainnya, dimana tidak 

semua ajaran dipublikasikan kepada orang yang berstatus bukan anggota. 

Kedua, sujud dalam aliran Sumarah dimaknai secara filosofis sehingga 

peneliti berasumsi bahwa sujud tersebut dapat dimaknai sebagai meditasi, 

semedi, atau dapat disebut juga sebagai yoga. Ketiga, keinginan penulis 

mencoba melakukan sinkronisasi antara teori komunikasi dengan praktik 

spiritual sujud Sumarah. Berangkat dari pemikiran Nina Winangsih Syam 

yang mengkategorikan komunikasi spiritual masuk dalam kajian komunikasi, 

maka peneliti ingin melakukan kajian teori komunikasi spiritual ini secara 

komprehensif. Keempat, peneliti menginginkan sebuah penjelasan ilmiah dari 

sesuatu hal yang disebut sebagai non-ilmiah. 

                                                           
12

 Nina Winangsih Syam, Komunikasi Transendental (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 

60. 
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Dari latar belakang yang sudah dideskripsikan di atas, maka penulis 

ingin meneliti dan mengkaji lebih dalam komunikasi spiritual tersebut dengan 

maksud memberikan gambaran secara jelas dari kegelisahan dan rasa 

penasaran yang penulis alami sendiri. Oleh sebab itu, penulis mengambil 

tema dengan judul “Pola Komunikasi Spiritual dalam Praktik Sujud Aliran 

Kepercayaan Sumarah (Pendekatan Fenomenologi Paguyuban Sumarah di 

Ponorogo).” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan persoalan yang sudah dipaparkan dalam lajur latar 

belakang di atas, penulis dapat merangkum dua rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1) Bagaimana praktik dan bentuk pola komunikasi spiritual dalam sujud 

Aliran Penghayat Kepercayan Sumarah di Ponorogo?  

2) Bagaimana fungsi dan makna sujud bagi para penganut Aliran Penghayat 

Kepercayan Sumarah di Ponorogo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang peneliti rumuskan, maka tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan praktik dan bentuk komunikasi spiritual pada 

sujud aliran kepercayaan Sumarah. 
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2. Untuk menjelaskan fungsi dan makna sujud dalam aliran kepercayaan 

Sumarah. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan ilmu 

pengetahuan yang baru berkaitan dengan pertama, memahami teori 

komunikasi dalam kajian interdisipliner. Artinya, teori komunikasi tidak 

melulu digunakan untuk sesuatu hal yang bersifat fisik saja. Akan tetapi 

dapat digunakan untuk mengkaji hal yang sifatnya metafisik. Tidak semua 

hal yang berada dalam ranah metafisik itu bersifat irrasional, salah satu 

contohnya adalah kesadaran dalam berkomunikasi dengan Pencitpa.  

Kedua, memberikan pengetahuan tentang implementasi pendekatan 

fenomenologi dalam mengkaji model komunikasi spiritual. Kajian 

intrasubjektif komunikasi spiritual dipandang secara fenomenologi 

sebagai fakta sosial, yaitu dilakukan oleh suatu kelompok tertentu. 

Sehingga dapat dipahami sebagai suatu realitas sosial yang dapat dikaji 

dengan pendekatan fenomenologi.  

Ketiga, hasil penelitian dapat menjadi tambahan referensi bagi 

studi komunikasi intrasubjektif mengenai penggunaan fenomenologi 

sebagai pendekatan dalam menggali persoalan komunikasi spiritual yang 

dilakukan oleh suatu aliran tertentu. 
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2. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai literatur 

kepustakaan khususnya untuk jenis penelitian kualitatif. Selain itu, hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah tentang 

bagaimana suatu ritual keagamaan ataupun kepercayaan dapat dipahami 

dan dikaji berdasarkan pendekatan ilmiah. Sehingga fenomena 

kepercayaan dari suatu aliran tertentu dapat diterima masyarakat dengan 

logika empirik. 

 

E. Telaah Pustaka 

Dalam menentukan judul skripsi ini, penulis juga melakukan telaah 

terhadap penelitian terdahulu untuk menghindari kesamaan, sekaligus sebagai 

perbandingan dengan penelitian ini. Penulis tidak menemukan penelitian 

terdahulu yang membahas tentang judul penelitian ini. Namun, penulis 

menemukan beberapa penelitian yang hampir serupa dengan penelitian ini.  

Pertama, skripsi yang berjudul “Pemolaan Komunikasi Ritual 

Pamaleaon Bolon Sipahalima Ajaran Kepercayaan Parmalim (Studi Etnografi 

Komunikasi mengenai Pemolaan Komunikasi Pamaleaon Bolon Sipahalima 

Ajaran Kepercayaan Parmalim)” karya Eka Nova Yanti mahasiswa Program 

Studi Ilmu Komunikasi Konsentrasi Jurnalistik Fakultas Ilmu Sosial Dan 

Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia Bandung tahun 2013. Skripsi ini 

fokus pada kajian studi etnografi komunikasi yang digunakan untuk 

membedah ritual dalam tradisi suku Batak. Suku Batak ini sebagian besar 
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masyarakatnya menganut ajaran agama Parmalim yang tidak tercatat sebagai 

agama namun dilindungi di bawah naungan Departemen Kebudayaan dan 

Pariwisata. Skripsi tersebut mengkaji ritual keagamaan yang dilakukan setiap 

tahunnya oleh aliran kepercayaan Parmalim berupa ritual keagamaan 

Pamaleaon Bolon Sipahalima.
13

 

Kedua, skripsi yang berjudul “Dinamika Kehidupan Paguyuban 

Sumarah di Surakarta Tahun 1970-1998”, karya Adelia Pinkan Antaningrum 

mahasiswi Fakultas Ilmu Budaya Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Sebelas 

Maret Surakarta tahun 2016. Skripsi tersebut membahas dinamika Paguyuban 

Sumarah di Surakarta untuk mengetahui perkembangan aliran tersebut pada 

tahun tertentu. Sehingga dapat diketahui sistem organisasi yang digunakan.
14

 

Ketiga, skripsi yang berjudul “Studi Komparatif  Tentang Konsepsi 

Manusia Menurut Aliran Pangestu Dan Paguyuban Sumarah (2010)”, karya 

Ali Imron mahasiswa jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin dan 

Filsafat Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2010. Skripsi ini hanya 

berfokus pada perbandingan antar aliran Pagestu dan Sumarah. Sedangkan 

objek kajiannya berfokus pada konsepsi manusia menurut kedua aliran 

tersebut.
15

 

                                                           
13

 Eka Nova Yanti, “Pemolaan Komunikasi Ritual Pamaleaon Bolon Sipahalima Ajaran 

Kepercayaan Parmalim (Studi Etnografi Komunikasi mengenai Pemolaan Komunikasi Pamaleaon 

Bolon Sipahalima Ajaran Kepercayaan Parmalim),” (Tesis Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas 

Komputer Indonesia Bandung, 2013). 
14

 Adelia Pinkan Antaningrum, “Dinamika Kehidupan Paguyuban Sumarah di Surakarta 

Tahun 1970-1998,” (Skripsi  Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas 

Maret Surakarta, 2016). 
15

 Ali Imron, “Studi Komparatif Tentang Konsepsi Manusia Menurut Aliran Pangestu Dan 

Paguyuban Sumarah (2010),” (Skripsi Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuludin dan 

Filsafat Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010). 
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Keempat, jurnal yang berjudul “Studi Perkembangan Aliran 

Kebatinan Kerohanian Sapta Darma Di Kabupaten Magetan Tahun 1956-

2011”, karya Andriawan Bagus Hantoro (mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Sejarah IKIP PGRI Madiun) dan Abraham Nurcahyono (Dosen 

Program Studi Pendidikan Sejarah IKIP PGRI Madiun) tahun 2014. Jurnal 

tersebut fokus pada kajian perkembangan aliran Sapta Darma di kabupaten 

Magetan selama 55 tahun.
16

 

Kelima, jurnal yang berjudul “Komunikasi Ritual Pada Upacara 

Domyak”, karya Nadia Dewi Putri dan Maman Suherman mahasiswa 

Program Studi Ilmu Hubungan Masyaraat Fakultas Ilmu Komunikasi 

Universitas Islam Bandung tahun akademik 2017-2018. Jurnal ini fokus pada 

pembahasan upacara ritual Domyak yang dilakukan oleh sebagian masyarakat 

di kabupaten Purwakarta. Teori antropologi digunakan sebagai pisau analisis 

untuk memahami dan mengetahui makna komunikasi ritual yang terjadi pada 

arak-arakan upacara Domyak.
17

 

Keenam, jurnal yang berjudul “Komunikasi Ritual Peziarah Ngalap 

Berkah  Di Kawasan Wisata Gunung Kemukus (Studi Etnografi Komunikasi 

Tentang Budaya Ritual Ziarah di Kawasan Wisata Gunung Kemukus, Desa 

Pendem, Kecamatan Sumber Lawang, Sragen-Jawa Tengah)”, karya Rahmi 

Setiawati dan Priyanto mahasiswa Laboratorium Pariwisata, Program Vokasi 

Universitas Indonesia tahun 2015. Jurnal tersebut fokus pada pembahasan 

                                                           
16

Andriawan Bagus Hantoro dan Abraham Nurcahyono, “Studi Perkembangan Aliran 

Kebatinan Kerohanian Sapta Darma Di Kabupaten Magetan Tahun 1956-2011,” Agastya,  2 (Juli, 

2014). 
17

 Nadia Dewi Putri dan Maman Suherman, “Komunikasi Ritual Pada Upacara Domyak,” 

Prosiding Hubungan Masyarakat, 1 (Agustus, 2018). 
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ritual yang dilakukan oleh para peziarah yang bertujuan mencari berkah di 

gunung Kemukus dengan perilaku seks. Sehingga banyak terdapat pekerja 

seks komersial (PSK) di sekitarnya. Praktek asketisme Islam Jawa di Gunung 

Kemukus ini diwarnai dengan kegiatan ngalap berkah, mencari pesugihan, 

dan adanya ritual seks yang dapat dikaji dari asumsi tentang penyimpangan 

ajaran mistisme Islam Jawa yang berkembang sejak ratusan tahun pada 

pemahaman masyarakat Jawa dikaji menggunakan teori etnografi 

komunikasi.
18

 

Dari keenam penelitian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan 

antara penelitian-penelitian  tersebut dengan penelitian penulis. 

Persamaannya yaitu  terletak pada sebagian teori yang digunakan untuk 

mengkaji objek penelitian yang berupa ritual dan spiritual. Sedangkan 

perbedaan dari keenam penelitian tersebut adalah sinkronisasi teori dengan 

objek yang akan digunakan pada penelitian penulis dengan penelitian 

sebelumnya jauh berbeda. Saat ini penulis mengupayakan untuk memasukkan 

teori komunikasi dalam memahami proses spiritual dalam suatu kepercayaan 

melalui pendekatan fenomenologi sebagai usaha untuk menganalisis  tahapan 

spiritual secara ilmiah.  

Lantas penulis mengambil kesimpulan belum ada penelitian tentang 

pola komunikasi spiritual yang digunakan untuk memahami prinsip ajaran 

                                                           
18

 Rahmi Setiawati dan Priyanto, “Komunikasi Ritual Peziarah Ngalap Berkah  Di Kawasan 

Wisata Gunung Kemukus (Studi Etnografi Komunikasi Tentang Budaya Ritual Ziarah di Kawasan 

Wisata Gunung Kemukus, Desa Pendem, Kecamatan Sumber Lawang, Sragen-Jawa Tengah),” 

Vokasi Indonesia, 2 (Mei, 2015). 
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suatu aliran kepercayaan tertentu dengan menggunakan pendekatan 

fenomenologi.  

 

F. Kerangka Teori 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori fungsi komunikasi. 

Komunikasi merupakan suatu proses dengan mana kita bisa memahami dan 

dipahami orang lain. Komunikasi merupakan suatu proses yang dinamis dan 

secara konstan sesuai dengan situasi yang berlaku.
19

 Komunikasi dimaknai 

sebagai sesuatu yang digunakan untuk memahami apa yang dilakukan orang 

lain dan orang lain paham apa yang kita lakukan. Pemahaman tersebut dapat 

diwujudkan dengan komunikasi baik secara verbal, non-verbal hingga 

ekspresif.  

Komunikasi ekspresif adalah jenis komunikasi ritual yang biasanya 

dilakukan secara kolektif.
20

 Dalam hal ini ritual meliputi penggunaan model-

model perilaku yang mengekspresikan relasi sosial. Bentuk-bentuk dari aksi 

ritual merupakan simbol-simbol dari referen atau penunjuk dalam relasi 

sosial, perintah-perintah, dan institusi-institusi sosial dimana ritual itu 

dijalankan. Fungsi Komunikasi Ritual ini menekankan pada pemaknaan 

simbol atau perilaku manusia yang secara kolektif dilakukan oleh sekelompok 

komunitas masyarakat dari latar belakang agama, tradisi, suku, bangsa, 

negara, keyakinan, dan lain sebagainya. Komunikasi Ritual ini bersifat 

ekspresif sekaligus mistik. Manusia tidak semata-mata merupakan mahluk 

                                                           
19

 Daryanto dan Muljo Rahardjo, Teori Komunikasi (Yogyakarta: Gava Media, 2016), 15. 
20

 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2016), 27. 
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rasional saja, akan tetapi hal-hal yang bersifat irrasional juga diperaya oleh 

manusia dalam suatu komunitas tertentu. Karena komunikasi ritual ini 

berhubungan erat dengan kepercayaan dan keyakinan.  

Komunikasi ritual yang akan menjadi batasan atau fokus kajian teoritik 

penulis adalah pada aspek spiritual saja. Komunikasi Spiritual adalah 

komunikasi intrasubjektif yang membentuk persepsi setiap orang (perspektif 

sosiologi-fenomenologi). Komunikasi spiritual merupakan komunikasi yang 

berlangsung di dalam diri, dengan sesuatu ‘di luar diri’ yang disadari 

keberadaannya oleh individu karena adanya kesadaran tentang esensi di balik 

eksistensi.
21

 Spiritual disini dimaknai sebagai suatu pencarian atas apa yang 

sakral atau suci dalam hidup individu, berpasangan dengan hubungan 

transenden dengan Tuhan atau kekuatan yang lebih tinggi atau energi 

universal. 

Nina Syam menyatakan komunikasi tidak selalu berlangsung secara 

horizontal. Karena sebagai seorang manusia yang diciptakan oleh Tuhan, 

tentu saja manusia tidak terlepas dari peran Pencipta yang selalu 

membimbing manusia tanpa jeda sedetik pun. Komunikasi spiritual 

merupakan salah satu wujud berpikir tentang bagaimana menemukan hukum-

hukum alam, dan keberadaan komunikasi manusia dengan Tuhan, atau antara 

manusia dan kekuatan yang ada di luar kemampuan pikir manusia yang 

keberadaannya dilandasi oleh rasa cinta tanpa pamrih. Komunikasi spiritual 

sangat dirasakan dan diyakini eksistensinya oleh manusia karena interaksi 

                                                           
21

 Nina Winangsih Syam, Komunikasi Transendental, xvi. 
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manusia dan perenungan yang mendalam tentang penciptaannya, dan untuk 

mencari kebenaran sebagai pedoman hidup manusia di alam ciptaan Tuhan 

yakni dunia. 

Komunikasi spiritual dapat dikaji dengan berbagai disiplin ilmu, salah 

satunya fenomenologi yang merupakan turunan dari pendekatan sosiologi-

fenomenologi. Sosiologi-fenomenologi adalah pemahaman tentang cakupan 

kajian sosiologi yang menekankan pemahaman secara subjektif tentang 

fenomena yang ada.
22

 Penulis menggunakan pendekatan fenomenologi, 

karena objek kajian penulis (Aliran Kepercayaan Sumarah) merupakan 

bentuk ekspresi religius. 

Mengutip dari tulisan Maryam Yusuf yang mengutip dari professor 

Dhavamony, tertulis fenomenologi agama merupakan sarana interpretasi 

utama untuk memahami arti dari ekspresi-ekspresi religius. Memberi arti-arti 

sangat berharga dalam menjelaskan makna-makna internal dari tindakan itu. 

Fenomenologi agama mencoba menangkap dan menginterpretasikan setiap 

jenis perjumpaan manusia dengan Yang Suci.
23

 Komunikasi spiritual, apabila 

dikaji dari segi sains dengan menggunakan ukuran Aristotelian logik yang 

melahirkan pandangan positivistik-rasional, dimana sains selalu berlandaskan 

pada sesuatu yang dapat diamati dengan bertumpu pada kemampuan indra 

manusia tidak akan mampu mengkaji komunikasi spiritual.  Sehingga perlu 

ada tawaran sebagai alternatif yaitu metodologi yang digunakan.  

                                                           
22

 Ibid., 48. 
23

 Maryam Yusuf, Konversi Agama dan Perilaku Sosial Etnis Cina (Ponorogo: Stain Press, 

2012), 42. 
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Komunikasi spiritual selain merupakan kajian komunikasi yang belum 

banyak dijamah akan menggunakan pengukuran yang cenderung subjektif, 

fenomenal, a priori, verstehen dengan menggunakan beberapa paradigma 

salah satunya sosiologi-fenomenologi.
24

 Peneliti menemukan argumen yang 

dapat mendukung penelitian ini. Thomas Kunt menuliskan bahwa dalam 

sejarahnya, perkembangan keilmuan tidak harus selalu berada pada alur yang 

telah disepakati para ilmuwan dalam koridor normal science. Revolusi 

keilmuan banyak terjadi dari ide-ide menyimpang atau anomaly dari prosedur 

normal.  

Posisi Sumarah sebagai corak Jawa dimana ekspresi mistik yang 

bersemayam didalamnya sangat terkait erat dengan latar belakang budaya. 

Penekanan Sumarah terhadap rasa intuitif sebagai gerbang menuju jagat 

spiritual dikaitkan dengan orientasi budaya Jawa tentang rasa. Akan tetapi 

Sumarah bukan hanya bercorak Jawa, orientasi latihannya yang telah 

mengalami transisi, yaitu dari kekuatan ghaib menuju sebuah kesadaran juga 

merupakan bagian dari pola yang lebih luas.
25

 

Pendekatan fenomenologi yang dijadikan sebagai landasan ilmiah 

untuk penelitian komunikasi spiritual dapat digunakan untuk menjelaskan 

konteks komunikasi intrasubjektif yang dilakukan para penganut aliran 

Sumarah dalam melakukan ritual sujud. Sosiologi sendiri pada prinsipnya 

merupakan bidang ilmu yang membahas masalah tatanan atau susunan. 

Melalui sebuah tatanan, seseorang akan mengetahui berbagai fenomena yang 

                                                           
24

 Syam, Komunikasi Transendental, xv. 
25

 Stange, Kejawen Modern Hakikat dalam Penghayatan Sumarah, 318. 
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saling memengaruhi dalam pola-pola kehidupan bermasyarakat melalui 

interaksi di antara individu.
26

 Sosiologi-fenomenologi adalah pemahaman 

tentang cakupan kajian sosiologi yang menekankan pemahaman secara 

subjektif tentang fenomena yang ada. Fenomena yang ada tersebut tidak 

hanya mengacu pada masyarakat secara umum, tetapi mengacu kepada 

individu. Peralihan konsep ini akan terlihat dari konsep yang awalnya 

menekankan pada konsep sosial kepada konsep yang bersifat individual.
27

 

Dalam hal ini dari segi sosiologi, manusia dipandang sebagai mahluk sosial, 

sedangkan dari segi fenomenologi manusia dipandang sebagai mahluk 

spiritual. 

Ketika paradigma sosiologi formal mengarah ke paradigma sosiologi-

fenomenologi, maka kajiannya tidak lagi memandang manusia sebagai 

sebuah masyarakat yang interpedensi, tetapi lebih mengarah pada melihat 

manusia sebagai kumpulan individu yang mempunyai karakter berbeda dan 

mempunyai persepsi, atensi, serta interpretasi berbeda pula. Yang dipersepsi 

dapat berupa benda atau peristiwa yang ada, kemudian dengan adanya 

sensasi, atensi dan interpretasi akan melahirkan persepsi dari masing-masing 

individu. Apabila inti komunikasi adalah persepsi maka inti persepsi adalah 

interpretasi.
28

 

 

 

 

                                                           
26

 Syam, Komunikasi Transendental, 47. 
27

 Ibid., 48. 
28
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G. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat 

diamati dari orang-orang yang diteliti.
29

 Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan 

dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
30

  

Pembicaraan mengenai penelitian kualitatif tidak dapat terlepas 

dari pembicaraan mengenai pendekatan yang melatarbelakangi penelitian 

kualitatif.
31

 Pendekatan fenomenologi digunakan karena memiliki sejarah 

panjang dalam filosofi dan sosiologi yang mempelajari bagaimana 

kehidupan sosial ini berlangsung dan melihat tingkah laku manusia yang 

meliputi apa yang dikatakan dan diperbuat sebagai hasil dari bagaimana 

manusia mendefinisikan dunianya.
32

  

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah 

field research atau penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan 

                                                           
29

 Zainur Wula, Metodologi Penelitian Sosial, Berbagai Pendekatan dalam Penelitian Ilmiah 

(Kendari: Literacy Institute, 2017), 101. 
30

 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 6.  
31

  Zainur Wula, Metodologi Penelitian Sosial (Kendari: Literacy Institute, 2017), 101. 
32
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dengan mendatangi langsung sekretariat paguyuban untuk wawancara 

sekaligus melihat langsung praktik sujud yang dilakukan. 

2. Metodologi Penelitian 

Metodologi adalah sesuatu yang lebih mendasar dari sekedar 

metode. Metodologi menyediakan dasar filosofis untuk metode. Contoh, 

posisi metodologis seorang positivis yang ingin menggambarkan 

pandangan dia tentang sifat suatu realitas akan berpegang pada fakta-fakta 

yang mewakili benda-benda nyata, sedangkan bagi seorang fenomenolog 

berpegang pada apa yang disebut sebagai dunia itu harus dieksplorasi agar 

dapat dibangun makna intrasubjektif. Sehingga ketika berbicara 

metodologi baik bagi seorang positivis maupun fenomenolog maka kita 

sedang berbicara tentang pendasaran filosofis dari sebuah metode yang 

akan digunakan. Dengan metode, peneliti akan menampilkan aspek 

pendekatan kualitatif sebagai analisis konseptual dan analisis data 

kualitatif.
33

 

Metodologi yang mendasari fenomenologi mencakup beberapa 

tahap: pertama, bracketing,
34

 adalah proses mengidentifikasi dengan 

menunda setiap keyakinan dan opini yang sudah terbentuk sebelumnya 

tentang fenomena yang sedang diteliti. Dalam hal ini peneliti akan 

berusaha seobjektif mungkin dalam menghadapi data tertentu. Bracketing 

sering disebut sebagai reduksi fenomenologi, yaitu peneliti mengisolasi 

                                                           
33

 Alex Sobur, Filsafat Komunikasi Tradisi dan Metode Fenomenologi (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2014), vii-ix. 
34
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pelbagai fenomena, kemudian membandingkan dengan fenomena lain 

yang sudah diketahui sebelumnya. 

Kedua, intuition, terjadi ketika seorang peneliti tetap terbuka 

untuk mengaitkan makna-makna fenomena tertentu dengan subjek yang 

mengalaminya. Intuisi mengharuskan peneliti kreatif berhadapan dengan 

data yang sangat bervariasi, sampai pada tingkat tertentu memahami 

pengalaman baru yang muncul. Intuisi mengharuskan peneliti menjadi 

seorang  yang benar-benar tenggelam dalam fenomena tersebut.
35

 Dengan 

intuisi, peneliti akan membiarkan objek penelitian berbicara dengan jujur. 

Ketiga, analyzing, analisis melibatkan proses seperti coding 

(terbuka dan selektif), kategorisasi sehingga membuat sebuah pengalaman 

mempunyai makna yang penting. Setiap peneliti diharapkan mampu 

melakukan analisis data yang diperoleh demi memperkaya esensi 

pengalaman tertentu yang bermunculan.
36

  

Keempat, describing, peneliti mulai memahami dan dapat 

mendefinisikan serta mendeskripsikan fenomena. Langkah ini bertujuan 

untuk mengkomunikasikan secara tertulis maupun lisan data yang 

diperoleh di lapangan.
37

 

Metode penelitian fenomenologi berupa analisis pengalaman. 

Bahasa yang digunakan adalah konkret, kalimatnya umum, dan atau 

menggunakan perkataan sehari-hari serta berusaha menghindari 
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penggunaan istilah-istilah teknis.
38

 Fenomenologi tidak berasumsi bahwa 

peneliti mengetahui arti sesuatu bagi subjek yang diteliti. Lexy J Moloeng 

mengatakan inkuiri fenomenologi dimulai dengan diam, karena diam 

merupakan tindakan untuk menangkap pengertian dari objek yang 

diteliti.
39

 

Creswell mengemukakan beberapa prosedur yang mesti 

diperhatikan oleh peneliti ketika melakukan penelitian fenomenologis; 

pertama, peneliti harus paham terlebih dahulu perspektif serta filosofis 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian, terutama tentang konsep 

kajian bagaimana individu mengalami suatu fenomena yang terjadi.” 

konsep ephoce merupakan inti pada waktu peneliti mulai menggali dan 

mengumpulkan ide-ide mereka mengenai fenomena dan mencoba 

memahami fenomena yang terjadi menurut kacamata objek yang 

bersangkutan.
40

  

Kedua, peneliti membuat dan menyusun pertanyaan penelitian 

jenis wawancara tidak-terstruktur, atau semi-terstruktur yang 

mengeksplorasi serta menggali makna dari pengalaman subjek dan 

meminta subjek untuk menjelaskan pengalaman tersebut. pertanyaan 

penelitian ini berfungsi membongkar makna realitas dalam pemahaman 

informan. Pertanyaan penelitian harus mampu membuat informan 

menceritakan kembali pengalaman dan pengetahuannya. 
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Ketiga, peneliti mencari, menggali, dan mengumpulkan data dari 

subjek yang terlibat langsung dengan objek penelitian. Wawancara 

dilakukan dengan informan yang jumlahnya berkisar antara 5-25 orang. 

Peneliti menggunakan refleksi diri dalam mengembangkan penjelasan 

artistik.  

Keempat, usai data terkumpul, peneliti mulai melakukan analisis 

data yang terdiri atas tahapan-tahapan analisis. Kelima, laporan penelitian 

fenomenologi diakhiri dengan diperolehnya pemahaman yang lebih 

esensial dan dengan struktur yang lebih bervariasi dari suatu pengalaman 

individu, mengenali setiap unit terkecil dari makna yang diperoleh 

berdasarkan pengalaman individu tersebut.
41

  

3. Data dan Sumber Data  

Data merupakan suatu bahan yang masih mentah yang 

membutuhkan pengolahan lebih lanjut sehingga menghasilkan suatu 

informasi yang menunjukkan suatu fakta
42

. Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan data berupa orang-orang dalam aliran kepercayaan 

Sumarah yaitu praktik sujud yang dilakukan. Penulis dapat 

mendeskripsikan pola komunikasi spiritual dalam praktik sujud aliran 

kepercayaan Sumarah sehingga penulis mampu menganalisis makna dan 

pesan yang terkandung dalam ritual keagamaan tersebut. 

Sementara sumber data berasal dari sumber data primer dan 

sekunder. Sumber data primer berupa wawancara langsung dengan 
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narasumber, dan literatur induk. Sedangkan sumber data sekunder 

diperoleh dari dokumen paguyuban.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara 

mendalam dan terbuka dengan informan kunci untuk mendapatkan 

informasi tentang seluk beluk tentang paguyuban Sumarah. Selain itu, 

penulis juga merekam dan mencatat segala hal yang disampaikan 

secara sistematis. Data yang diperoleh terdiri dari kutipan langsung 

dari orang-orang tentang pengalaman, pendapat, perasaan dan 

pengetahuannya.
43

 

b. Observasi Langsung 

Pengamatan dilakukan untuk membuktikan hal-hal yang harus 

diketahui secara empiris. Dalam hal ini penulis perlu mengamati ritual 

sujud aliran kepercayaan Sumarah supaya mampu mendeskripsikan 

dan menganalisis latihan sujud Sumarah. 

c. Literatur 

Penulis juga perlu membaca berbagai referensi terkait, mulai 

dari buku, skripsi terdahulu dan jurnal penelitian. Hal ini dilakukan 

guna memperkuat penemuan dalam penelitian. 

Selain itu, penulis mengumpulkan dokumen dari narasumber. 

Dokumen-dokumen tersebut berisi segala hal tentang paguyuban, 
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mulai dari sejarah, struktur organisasi, hingga anggaran dasar dan 

anggaran rumah tangga (AD/ART) organisasi. 

5. Teknik Pengolahan Data 

Peneliti akan mengumpulkan data penelitian lapangan. Setelah 

data terkumpul penulis mengklasifikasikan atau mengkategorikan data 

berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitian.
44

 Setelah data sudah 

terkumpul sesuai temanya, peneliti akan melakukan analisis terhadap data 

yang sudah diperoleh tersebut. Analisis digunakan untuk mencari 

kesimpulan dari hasil penelitian. 

6. Teknik Analisis Data 

Bodgan menyatakan bahwa analisis data 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 diinformasikan kepada orang lain. 

Analisi data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya 

ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih 

mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan 

yang dapat diceritakan kepada orang lain.
45

 

Dalam penelitian ini, peneliti memulainya dengan membuat 

sampel sistematis dari deskripsi objek penelitian. Pendekatan penelitian 

kualitatif ini dimulai dari analisis berbagai data yang terhimpun dari suatu 

penelitian, kemudian bergerak ke arah pembentukan kesimpulan kategori 
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atau ciri-ciri umum tertentu. Proses analisis data dalam proses ini dengan 

menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Selanjutnya 

ialah mereduksi data, lalu dilakukan penafsiran data atau pengolahan data 

untuk menarik kesimpulan.  

Prinsip pokok teknik analisis kualitatif adalah mengelola dan 

menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematik, 

teratur, dan mempunyai makna. Penulis menempatkan diri sebagai 

instrumen yang akan mengupayakan sinkronisasi teori komunikasi 

dengan praltik Sujud Sumarah. Peneliti akan terlebih dahulu membaca 

literatur terkait, kemudian melakukan wawancara dengan narasumber 

kunci kemudian menelaah dokumen dan menghubungkan ketiganya 

(literatur, wawancara, dokumen paguyuban) untuk mengambil suatu 

kesimpulan awal. Setelah itu perlu dilakukan observasi untuk 

memantabkan kesimpulan awal tersebut. Akhirnya, dilakukanlah analisis 

secara detail dari deskripsi yang telah didapatkan. 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian ini, penulis membagi sistematika pembahasan 

menjadi lima (5) bab. Semua bab tersebut saling berhubungan dan 

mendukung satu sama lain. Gambaran atas masing-masing bab tersebut 

adalah sebagai berikut. 
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Bab I berisi pendahuluan yaitu pemaparan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II membahas definisi model komunikasi spiritual dan metodologi  

fenomenologi. Dijelaskan fungsi komunikasi ekspresif dan ritual, komunikasi 

spiritual, bentuk-bentuk komunikasi spiritual dan deskripsi teoritis 

fenomenologi. 

Bab III membahas tentang historisitas Penghayat Kepercayaan 

Sumarah. Akan disajikan beberapa pembahasan yang meliputi asal usul aliran 

kepercayaan, perkembangan aliran kepercayaan Sumarah di Ponorogo, sistem 

organisasi dan deskripsi praktik sujud Sumarah. 

Bab IV berisi analisis data. Penulis akan menerangkan tentang analisis 

praktik dan komunikasi spiritual dalam sujud Sumarah. Bab ini akan berusaha 

menjawab rumusan masalah pertama dan rumusan masalaha kedua. 

Bab V berisi kesimpulan dari hasil penelitian sekaligus ditutup dengan 

saran.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pola Komunikasi Spiritual 

1. Pola Komunikasi 

Manusia sebenarnya berada di dalam sebuah pola yang sudah 

terbentuk dan beraturan. Sebuah pola sebenarnya menyatu dalam aktivitas 

sehari-hari tanpa disadari ataupun tidak. Pola adalah sekumpulan garis 

yang beraturan maupun tidak beraturan serta bisa dimaknai. Pola menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan bentuk atau model (suatu set 

peraturan). Pola disebut juga model, yang definisinya adalah 

penggambaran tentang suatu bagian atau sebuah realita yang sengaja 

dibuat sederhana dalam bentuk-bentuk grafik untuk memudahkan dalam 

melihat dan memahami.
1
 Semua model berusaha menunjukkan elemen-

elemen utama dari setiap struktur atau proses dan hubungan antar elemen 

tersebut. 

Selain pola, kehidupan manusia bisa berlangsung dengan dramatis 

setiap harinya berkat adanya komunikasi. Komunikasi bisa ditampilkan 

dengan indahnya interaksi. Lantas komunikasi memiliki peran penting 

dalam keberlangsungan kehidupan baik secara individual maupun sosial. 

Komunikasi merupakan sebuah hal yang alamiah, sehingga sulit diteorikan 

dengan menggunakan bahasa definitif. Penulis menemukan beberapa 
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definisi dari para ahli yang dapat memberikan gambaran teori komunikasi 

satu dengan yang lainnya. 

Daryanto dan Muljo Rahardjo dalam buku Teori Komunikasi 

terbitan Gava Media, menurutnya komunikasi merupakan suatu proses 

dengan mana seseorang mampu memahami dan juga dapat dipahami orang 

lain. Komunikasi merupakan suatu proses yang dinamis dan secara 

konstan sesuai dengan situasi yang berlaku.
2
 Komunikasi dimaknai 

sebagai sesuatu yang digunakan untuk memahami apa yang dilakukan 

orang lain dan orang lain paham apa yang kita lakukan. Pemahaman 

tersebut dapat diwujudkan dengan komunikasi baik secara verbal, non-

verbal hingga ekspresif.  

Istilah komunikasi sedemikian lazim di telinga. Meskipun setiap 

orang memiliki definisi masing-masing dari istilah komunikasi. Oleh 

karena itu kesepakatan dalam mendefinisikan istilah komunikasi 

merupakan langkah awal untuk mencapai tujuan dari karya tulis ilmiah ini.  

Dedy Mulyana mengutip dari buku Communication Personal and 

Public karya William I. Gordon, bahwa komunikasi dalam bahasa inggris 

berasal dari bahasa latin communis yang berarti “sama”, sementara dalam 

buku World Communication Threat or Promise? karya Colin Cherry, 

komunikasi dari bahasa latin communico, communication, communicare 

yang berarti membuat sama.
3
 Istilah communis dari bahasa latin sering 

disebut sebagai akar kata istilah komunikasi. Komunikasi menyarankan 
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 Daryanto dan Muljo Rahardjo, Teori Komunikasi (Yogyakarta: Gava Media, 2016), 15. 

3
 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2007), 46. 
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bahwa suatu pikiran, suatu makna, atau suatu pesan dianut secara sama. 

Akan tetapi definisi komtemporer menyarankan bahwa komunikasi 

merujuk pada cara berbagi hal-hal tersebut, seperti dalam kalimat “kita 

berbagi pikiran,” “kita mendiskusikan makna” dan “kita mengirimkan 

pesan”.
4
 Definisi ini tentu mengarah kepada komunikasi yang membawa 

pemahaman antar pelaku komunikasi sehingga menciptakan kesesuaian 

makna atas apa yang diperbincangkan. 

Komunikasi dalam definisi sempit adalah penyampaian pesan 

melalui media elektronik. Sementara dalam arti luas, komunikasi 

merupakan interaksi antara dua mahluk hidup atau lebih, peserta 

komunikasi ini mungkin termasuk hewan, tanaman, dan hal-hal lain di luar 

yang fisik (metafisik).  Selain itu komunikasi juga diartikan sebagai 

berbagi pengalaman.
5
 Definisi ini tentu lebih luas dari definisi 

sebelumnya. Sampai batas tertentu, setiap mahluk dikatakan melakukan 

komunikasi dalam pengertian berbagi pengalaman. 

Pola komunikasi merupakan gabungan dari dua kata yang 

mengandung arti keterlibatan variabel-variabel yang mendukung proses 

komunikasi. Istilah pola komunikasi dapat didefinisikan sebagai suatu 

sistem yang terdiri dari berbagai macam komponen, masing-masing saling 

berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu dalam konteks 

masyarakat. Pola atau model komunikasi memiliki proses yang sengaja 

dirancang untuk mewakili kenyataan yang memiliki keterpautan dengan 

                                                           
4
 Ibid. 

5
 Ibid. 
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unsur-unsur di dalamnya seperti keberlangsungan untuk memudahkan 

dalam memahami secara sistematis dan logis. 

 

2. Komunikasi Spiritual 

Nina Syam sebagai pakar komunikasi mengemukakan pola 

komunikasi spiritual. Pola komunikasi spiritual merupakan model 

komunikasi dimana komunikator sebagai pemohon yang menyampaikan 

pesan kepada Komunikan, dalam konteks ini adalah Allah Swt. dalam 

model komunikasi spiritual timbal balik selalu ada dalam bentuk 

bermacam-macam. Pesan yang terkandung dalam komunikasi konteks ini 

bukanlah pesan yang berbentuk dialogis, namun pesan yang berwujud 

suara hati atau keinginan atau permohonan.  

Komunikasi Spiritual adalah komunikasi intrasubjektif yang 

membentuk persepsi setiap orang (perspektif sosiologi-fenomenologi). 

Komunikasi spiritual merupakan komunikasi yang berlangsung di dalam 

diri, dengan sesuatu ‘di luar diri’ yang disadari keberadaannya oleh 

individu karena adanya kesadaran tentang esensi di balik eksistensi.
6
 

Berangkat dari definisi itu maka komunikasi spiritual masuk dalam 

kategori komunikasi ekspresif. Pemahaman akan makna dapat diwujudkan 

dengan adanya komunikasi ekspresif yaitu, jenis komunikasi ritual yang 

biasanya dilakukan secara kolektif.
7
 Spiritual disini dimaknai sebagai 

                                                           
6
 Nina Winangsih Syam, Komunikasi Transendental (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2015), xvi. 
7
 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2016), 27. 
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suatu pencarian atas apa yang sakral atau suci dalam hidup individu, 

berpasangan dengan hubungan transenden dengan Tuhan atau kekuatan 

yang lebih tinggi atau energi universal. 

Spiritual sebenarnya diambil dari bahasa Latin yaitu spiritus yang 

artinya hembusan. Arti tersebut dapat dimaknai sebagai segala sesuatu 

yang penting untuk hidup manusia. Apabila manusia memiliki spirit yang 

baik maka orang tersebut memiliki optimisme dalam menjalani kehidupan. 

Seringkali seseorang yang sedang kehilangan spiritnya maka akan 

menunjukkan sikap pesimisme.  

Spiritualitas dapat juga diartikan sebagai sesuatu hal yang bersifat 

ruhaniyah. Ruhaniyah berasal dari asal kata ruh yang artinya jiwa. Jiwa 

adalah salah satu dimensi transendental yang ada di dalam diri manusia 

yang menyimpan banyak menyimpan rahasia dan hikmah. Al-Kindi sang 

filosof Islam mengatakan bahwa substansi ruh berasal dari substansi 

Tuhan. Menurutnya, jiwa itu bersifat spiritual yang terpisah dari badan.
8
 

Diantara keduanya harus ada keseimbangan.  Karena apabila salah satu 

dari keduanya berkuasa, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Sebagai 

usaha untuk mencapai keseimbangan maka Al-Kindi mengatakan bahwa 

manusia memerlukan tuntunan, dan yang menuntun adalah iman dan 

wahyu.  

Spiritualitas pun berbeda dengan agama karena ia merupakan 

konsep yang lebih luas dan universal namun intim atau pribadi. Sedangkan 

                                                           
8
 Ibid., 11. 
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agama merupakan bagian dari spiritualitas yang terkait dengan budaya dan 

masyarakat. Komunikasi tidak selalu berlangsung secara horizontal. 

Karena sebagai seorang manusia yang diciptakan oleh Tuhan, tentu saja 

manusia tidak terlepas dari peran Pencipta yang selalu membimbing 

manusia tanpa jeda sedetik pun. Komunikasi transendental merupakan 

salah satu wujud berpikir tentang bagaimana menemukan hukum-hukum 

alam, dan keberadaan komunikasi manusia dengan Tuhan, atau antara 

manusia dan kekuatan yang ada di luar kemampuan pikir manusia yang 

keberadaannya dilandasi oleh rasa cinta.  

Komunikasi spiritual sangat dirasakan dan diyakini eksistensinya 

oleh manusia karena interaksi manusia dan perenungan yang mendalam 

tentang penciptaannya, dan untuk mencari kebenaran sebagai pedoman 

hidup manusia di alam ciptaan Tuhan yakni dunia. Di bawah ini terdapat 

beberapa model komunikasi spiritual yang dikonsep oleh Nina Syam: 
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Model Praktis   

Bagan 1.1 

Proses Komunikasi Spiritual 

 

 
Manusia beribadah kepada Tuhan 

Mengenal Tuhan 

Ayat-ayat Kauniyah 

Alam semesta diciptakan 

Tuhan 

Ayat-ayat Quraniyah 

Firman Allah dalam Al-

quran 

Perintah dan larangan Tuhan (Alloh) 

Apa yang boleh dilakukan dana pa 

yang tidak boleh dilakukan 

Untuk mencapai 

tujuan hidup (ridla 

Tuhan) 

Pemahaman makna/simbolik 

firman Tuhan 

melalui 
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Model Reflektif 

Bagan 1.2 

Komunikasi Spiritual melalui Konsep Hati  

Sifat-sifat Tuhan 

Suara hati manusia yang paling dalam. 

Komunikasi yang 

disampaikan tuhan 

kepada ruh di alam 

Rahim saat usia 4 

bulan kandungan. 
Fitrah manusia (kesucian diri manusia). 

Melandasi konsep komunikasi spiritual 

manusia dengan Tuhan. 

 

 

Kesadaran manusia akan suara hati sendiri 

terhadap suara hati yang universal. 
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Model Hierarkis 

Bagan 1.3 

Pemahaman Konsep Komunikasi Spiritual Dalam Aspek IQ, EQ dan SQ 

 

Saluran hati 

Suara hati 

Saluaran mata Saluran telinga  

Sifat Tuhan 

Intelektual  Mentalitas  

Kebenaran 

hakiki 

Lingkungan  Logika  

Kebersihan 

mental 

Konkret  

Perpaduan proses IQ, EQ, 

SQ 

Keberhasilan komunikasi spiritual 

adalah proses komunikasi yang 

efektif sesuai dengan kehendak 

Tuhan, manusia, dan alam. 
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Salah satu dari model di atas, atau bahkan bisa juga merupakan 

gabungan dari beberapa model dapat menggambarkan pola komunikasi 

spiritual penghayatan dalam aliran paguyuban Sumarah bisa disebut aliran 

kejawen. Seperti yang dijelaskan dalam buku Kejawen Modern, Paul 

Stange mengatakan bahwa kejawen merupakan gerakan kebatinan yang 

unik, seunik individu maupun desa yang kerap dinilai sebagai bagian 

integral atau bahkan cerminan dari pola yang lebih luas. Posisi Sumarah 

sebagai corak Jawa dimana ekspresi mistik yang bersemayam didalamnya 

sangat terkait erat dengan latar belakang budaya. Penekanan Sumarah 

terhadap rasa intuitif sebagai gerbang menuju jagat spiritual dikaitkan 

dengan orientasi budaya Jawa tentang rasa. Akan tetapi Sumarah bukan 

hanya bercorak Jawa, orientasi latihannya yang telah mengalami transisi, 

yaitu dari kekuatan ghaib menuju sebuah kesadaran juga merupakan 

bagian dari pola yang lebih luas.
9
 

Sejatinya komunikasi spiritual memiliki banyak definisi dari 

berbagai perspektif keilmuan. Salah satunya perspektif sosiologi-

fenomenologi yang mengatakan bahwa komunikasi spiritual merupakan 

komunikasi intrasubjektif yang membentuk persepsi setiap orang. Profesor 

Nina Winangsih menyebut komunikasi spiritual didefinisikan sebagai 

komunikasi yang berlangsung di dalam diri seseorang dengan di luar diri 

seseorang yang disadari keberadaannya oleh individu karena adanya 

                                                           
9
 Paul Stange, Kejawen Modern Hakikat dalam Penghayatan Sumarah (Yogyakarta: LKIS, 

2009), 318. 
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kesadaran tentang esensi di balik eksistensi. Artinya, komunikasi spiritual 

berlangsung di dalam diri manusia dengan berusaha menjangkau sesuatu 

di luar dirinya. Meskipun sebenarnya komunikasi ini tidak berhubungan 

dengan yang di ‘luar’, akan tetapi menjangkau yang luar atau disebut 

dengan ruh semesta.  

 

3. Komunikasi Spiritual adalah Fungsi Komunikasi Ritual 

Komunikasi ekspresif tidak otomatis bertujuan mempengaruhi 

orang lain namun dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi 

instrumen untuk menyampaikan perasaan-perasaan emosi manusia.
10

 

Komunikasi ekspresif adalah jenis komunikasi ritual yang biasanya 

dilakukan secara kolektif.
11

 Dalam hal ini ritual meliputi penggunaan 

model-model perilaku yang mengekspresikan relasi sosial. Bentuk-bentuk 

dari aksi ritual merupakan simbol-simbol dari referen atau penunjuk dalam 

relasi sosial, perintah-perintah, dan institusi-institusi sosial dimana ritual 

itu dijalankan.  

Fungsi Komunikasi Ritual ini menekankan pada pemaknaan simbol 

atau perilaku manusia yang secara kolektif dilakukan oleh sekelompok 

komunitas masyarakat dari latar belakang agama, tradisi, suku, bangsa, 

negara, keyakinan, dan lain sebagainya. Komunikasi Ritual ini bersifat 

ekspresif sekaligus mistik. Manusia tidak semata-mata merupakan mahluk 

rasional saja, akan tetapi hal-hal yang bersifat irrasional juga diperaya oleh 
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 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2016), 24. 
11

 Ibid., 27. 
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manusia dalam suatu komunitas tertentu. Karena komunikasi ritual ini 

berhubungan erat dengan kepercayaan dan keyakinan. Komunikasi ritual 

memungkinkan para pelakunya berbagi komitmen emosional dan menjadi 

perekat bagi kepaduan mereka, juga sebagai pengabdian kepada 

kelompok. Ritual menciptakan perasaan tertib dalam dunia yang tanpaya 

kacau balau.
12

 Hingga kapanpun, tampaknya komunikasi ritual akan tetap 

menjadi kebutuhan manusia, meskipun bentuknya mengalami perubahan 

dan beragam, demi pemenuhan jati dirinya sebagai individu, sebagai 

anggota aliran tertentu, dan sebagai salah satu unsur alam semesta.
13

 Ritual 

sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai 

kegiatan seremonial atau aktivitas yang dilakukan berulang-ulang baik 

tindakan sederhana seperti cium tangan kedua orang tua hingga tindakan 

sakral seperti meditasi maupun sholat. 

Komunikasi ritual yang akan menjadi batasan atau fokus bahasan 

adalah pada aspek spiritual seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. 

Spiritual disini dimaknai sebagai suatu pencarian atas apa yang sakral atau 

suci dalam hidup individu, berpasangan dengan hubungan transenden 

dengan Tuhan atau kekuatan yang lebih tinggi atau energi universal. 

 

4. Fungsi Komunikasi Spiritual 

Ada beberapa fungsi komunikasi spiritual, yaitu: 

a) Menjaga kualitas iman dan taqwa,  
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 Ibid., 30. 
13

 Ibid., 33. 
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b) Meningkatkan kualitas beribadah,  

c) Meningkatkan kualitas akhlak,  

d) Mencapai perdamaian hakiki, dan  

e) Keselamatan dunia akhirat. 

 

5. Ciri-ciri dan Tujuan Komunikasi Spiritual 

Ciri-ciri komunikasi spiritual yang dipaparkan oleh Profesor Nina 

Syam adalah sebagai berikut:
14

 

a. Bersifat fenomenal seperti yang dikatakan oleh Edmund Husserl.  

b. Bersifat individual. 

c.  Disadari. 

d. Bersifat implisit atau memenuhi syarat a-priori,  

e. Holistik,  

f. Spontan,  

g. Refleksi insight radikal,  

h. dan merupakan reduksi dari fenomena. 

Tujuan dilakukannya komunikasi spiritual adalah untuk 

menciptakan sebuah hubungan yang baik dengan Pencipta, sehingga dapat 

meneguhkan keimanan dan ketenangan dalam hati manusia. Bahkan 

melalui penjelasan dan penelitian Profesor Nina Syam, bahwa ranah 

metafisika dapat dijelaskan secara ilmiah dengan teori salah satunya 

fenomenologi. 
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 Syam, Komunikasi Transendental, xvi. 
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6. Bentuk-Bentuk Komunikasi Spiritual 

Komunikasi spiritual didasari oleh komunikasi transendental. Pada 

prinsipnya aktivitas komunikasi spiritual disesuaikan dengan kebutuhan 

manusia yang hendak melakukan hubungan dengan yang transenden. 

Menurut Herbert Mead interaksi sosial utama termanifestasikan dalam 

percakapan isyarat (interaksi non-simbolik) dan penggunaan simbol-

simbol penting (interaksi simbolik). Penegasannya bahwa interaksi 

simbolik menekankan pada konteks simbol. Artinya, manusia mencoba 

memahami makna dari suatu aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. 

Komunikasi juga bisa diartikan sebagai proses penciptaan makna 

yang menggunakan simbol seperti ayat Quraniyah dan ayat Kauniyah. 

Berbagai peristiwa alam yang sering terjadi, seperti gempa bumi, tsunami, 

longsor, dan kebakaran hutan, disebut sebagai tanda-tanda komunikasi 

Tuhan dengan makhluk-Nya. Pesan yang disampaikan bisa beragam, dapat 

berupa peringatan, ujian, musibah, bahkan bisa berupa wahyu atau pesan 

pengetahuan yang diberikan Sang Pemilik Alam kepada manusia. Inilah 

yang akan diuraikan oleh penulis lebih mendalam, berkaitan dengan 

bentuk komunikasi dalam dimensi spiritual yang lebih dikenal dengan 

komunikasi spritual. 

a. Amalan Batin 

Nina Winangsih Syam merumuskan komunikasi spiritual 

sebagai komunikasi yang terjadi antara manusia dan Tuhan. Bentuk 

komunikasi spiritual berkenaan dengan persoalan keyakinan akan 
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agama yang dianut seseorang. Manusia dapat menemukan jawaban 

atas pertanyaan-pertanyaan religius filosofis dengan melakukan 

komunikasi spiritual. Manusia mampu berkomunikasi dengan Tuhan 

melalui amalan batin--sesuai ritus peribadatan--yang dianutnya. 

b. Ritual Wajib 

Ketika seorang muslim melakukan ibadah sholat sesungguhnya 

mereka sedang melakukan komunikasi dengan Pencipta sebagai 

penerima pesan dan hamba selaku komunikator.  

c. Meditasi 

d. Semedi  

e. Dzikir  

f. Sujud 

Begitu pun juga dengan aliran penghayat kepercayaan yang 

sedang melakukan praktik sujud, baik sujud secara harfiah, maupun 

praktik sujud secara filosofis. Komunikasi spiritual dalam praktik 

sujud inilah yang akan diulas dalam bab selanjutnya. Kemudian, pesan 

dalam sujud filosofis ini spiritualitas dipahami sebagai kepercayaan 

seseorang akan adanya Tuhan. Kepercayaan ini menjadi sumber 

kekuatan dalam kondisi apapun sehingga akan mempengaruhi 

keyakinannya tentang kesulitan yang menimpa kehidupan manusia. 

Sehingga komunikasi spiritual diciptakan melalui sebuah proses ritus 

kebatinan yang dapat menghubungkan pesan manusia kepada Pencipta 

kemudian mampu menghasilkan feedback yang diinginkan oleh 
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manusia tersebut. Bagaimana bentuk komunikasi dalam dimensi 

spiritual akan dibahas pada bab selanjutnya. Termasuk aktivitas 

komunikasinya dan fungsi yang didapatkan bagi pelaku dari 

komunikasi tersebut. 

 

B. Fenomenologi 

1. Deskripsi Teoritis 

Fenomenologi merupakan sebuah ilmu yang digunakan untuk 

mempelajari fenomena. Fenomenologi secara universal diartikan sebagai 

studi tentang realitas sebagaimana tampilanya. Fenomenologi berasal dari 

bahasa Yunani phenomenon yang artinya fenomena.
15

 Sejarah 

fenomenologi dimulai oleh ahli matematik Jerman, Edmund Husserl yang 

hidup antara abad 18-19 Masehi, yang secara ekstensif menulis tentang 

perkembangan filosofi fenomenologi dari tahun 1913. Fenomenologi 

menurut Edmund Husserl adalah objek sebagaimana kita alami dan 

menghadirkan diri dalam kesadaran kita sendiri. Menurutnya, 

fenomenologi adalah cara pendekatan untuk memperoleh pengetahuan 

tentang sesuatu atau objek sebagaimana tampilnya dan menjadi 

pengalaman yang masuk ke alam kesadaran manusia.
16

 

Husserl dikenal sebagai ‘bapak’ fenomenologi, sebenarnya Husserl 

tertarik pada perkembangan filsafat radikal. Filsafat radikal yang dimaksud 

adalah menggali akar pengetahuan dalam keseharian manusia darimana 
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 Syam, Komunikasi Transendental, 52. 
16

 Ibid., 
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akar pengalaman maupun pengetahuan yang dimiliki disemai. Dengan kata 

lain, fenomenologi adalah studi tentang bagaimana seorang manusia 

mencari pengalaman di dunia.
17

 Jauh sebelum Husserl, Plato telah 

mendefinisikan fenomenologi sebagai studi tentang struktur pengalaman, 

atau struktur kesadaran. Menurutnya fenomenologi merupakan studi 

tentang fenomena, tentang penampilan suatu atau sejumlah hal yang 

muncul dari kesadaran pengalaman orang lain, termasuk cara peneliti 

memberikan makna terhadap hal-hal yang muncul di permukaan dari 

dalam pengalaman tersebut.
18

 Apa yang dialami peneliti terhadap orang 

lain termasuk persepsi (mendengar, melihat, meraba, mencium, dan lain-

lain), hal percaya atau kepercayaan, tindakan mengingat, memutuskan, 

merasakan, menilai, mengevaluasi, semuanya adalah pengalaman dari 

tubuh seseorang yang terdeskripsi secara fenomenologis. 

Fenomenologi ada dua, yaitu fenomenologi sebagai filsafat dan 

fenomenologi sebagai metodologi. Fenomenologi sebagai filsafat ada tiga, 

yaitu transendental fenomenologi menurut Edmund Husserl, hermeneutika 

interpretasi Martin Heidegger, dan fenomenologi eksistensialisme Jean 

Paul Sartre. Problem penampakan fenomenologi sebenarnya sudah muncul 

sejak Plato tentang alegori Goa. 

Edmund Husserl ini memperkenalkan fenomenologi sebagai aliran 

filsafat dan sekaligus sebagai metodologi berpikir. Husserl beranjak dari 

sebuah kebenaran fenomena seperti yang tampak apa adanya. Suatu 
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 Nina Winangsih Syam, Sosiologi Komunikasi (Bandung: Humaniora, 2009), 165. 
18

 Alex Sobur, Filsafat Komunikasi Tradisi dan Metode Fenomenologi (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2014), iii. 
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fenomena yang muncul dan tampak itu merupakan objek yang penuh 

dengan makna transenden. Maka Husserl mengajak kita semua untuk 

menerobos melampaui fenomena yang tampak itu demi memperoleh 

kebenaran.
19

 Fenomena yang muncul sebagai sebuah realita tidak semata-

mata hanya bergerak sebagai apa adanya. Realitas yang tampil di depan 

publik adalah sebuah konstruksi dari buah pikir dan latar belakang yang 

direncanakan. Artinya, fenomenologi akan melihat sebuah realitas dengan 

berbagai sisi dari yang tampak. Produk dari hasil pengamatan 

fenomenologis akan muncul sebuah kebenaran dalam perspektif 

fenomenologi. Kebenaran tersebut dapat berupa makna-makna atas simbol 

yang ditampilkan dari realitas fenomena yang ada. 

Selain sebagai aliran filsafat, fenomenologi juga digunakan sebagai 

sebuah pendekatan filsafat. Karena pendekatan fenomenologis 

menitikberatkan pada pengalaman subjektif atau pandangan pribadi 

individu dalam melihat kenyataan dunia. Pendekatan ini digunakan untuk 

melihat bagaimana manusia menghayati dan menafsirkan peristiwa di 

lingkungan yang ditempati. Artinya, fenomenologi ini juga memfokuskan 

pada aktivitas individual. Pengalaman pribadi dapat menjadi fokus 

penelitian dengan memusatkan objek pada persepsi dan interpretasi 

individu yang unik terhadap peristiwa. 

Sebagai penguat dari keterangan di atas, penulis akan melampirkan 

juga definisi dari Polkinghorne (1989). Nama lengkapnya adalah John 
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 Syam, Komunikasi Transendental, 53. 
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Charlton Polkinghorne, ia dikenal sebagai seorang fisikawan. 

Polkinghorne yang memiliki kewarganegaraan Inggris itu menjelaskan 

relasi antara sains dan agama. Bahkan tulisannya di majalah Discover New 

York yang menulis bahwa fenomena mekanika quantum yang tidak dapat 

dijelaskan dengan teori serumit apapun menunjukkan ada sesuatu yang 

berkaitan, antara alam dengan apa yang disebut dengan Tuhan. Namun 

penulis tidak akan banyak berbicara tentang Polkinghorne.  

Penulis akan mencatat salah satu sumbangsihnya terhadap definisi 

fenomenologi, menurutnya “studi fenomenologi menguraikan arti 

pengalaman hidup untuk beberapa individu tentang suatu konsep atau 

peristiwa. Fenomenologi menyelidiki struktur kesadaran manusia.”
20

  

Metode penelitian fenomenologi selalu berupaya memahami arti 

dari sebuah peristiwa dan kaitannya terhadap masyarakat ketika suatu 

realitas tersebut muncul dalam kesadaran individual. Artinya, 

fenomenologi berkaitan dengan kajian tentang pengetahuan yang berasal 

dari kesadaran, atau metode-metode manusia dalam memahami objek dan 

peristiwa dengan mengalami semuanya secara sadar. 

Sebagai metode, fenomenologi mengajukan tawaran penjernihan 

kesadaran dalam tehnik pemahaman langsung akan kesadaran yang tidak 

lain adalah kesadaran berdasarkan niat dan keinginan atau disebut dengan 

kesadaran intensional. Menurut Husserl perilaku intensional ini memiliki 

                                                           
20

Ibid., 54. 
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suatu struktur pengertian bahwa pikiran dapat secara langsung terarah 

kepada objek. 

Pengalaman-pengalaman hidup dari setiap individu tentu memiliki 

makna, termasuk pengalaman dalam perjalanan spiritual. Makna-makna 

tersebut akan dijelaskan oleh fenomenologi. Penulis dalam penelitian ini 

akan berusaha mengeksplorasi struktur kesadaran dalam pengalaman 

manusia tersebut. Metodenya, dicari struktur yang esensi atau makna 

sentral yang mendasari suatu pengalaman dan menekankan intensionalitas 

kesadaran dimana pengalaman-pengalaman berisi penampakan luar dan 

kesadaran dalam yang didasarkan pada ingatan, citra, dan makna.
21

 

Husserl di awal abad ke-20 telah menulis tentang fenomenologi 

sebagai upaya mengembangkan metode dalam mematuhi kebenaran yang 

fokus pada pengalaman manusia. Karena menurut Husserl, kesadaran 

manusia akan pengalaman tersebut merupakan jalan masuk untuk 

menemnukan realitas dunia.
22

 Benda dan peristiwa dipandang 

fenomenologi sebagai perceiver yaitu sudut pandang manusia (individu) 

yang mengalami fenomena tersebut. Realita dalam fenomenologi adalah 

cara bagaimana segala sesuatu muncul dalam persepsi sadar dari individu. 

 

                                                           
21

 Ibid., 54. 
22

 Syam, Sosiologi Komunikasi, 169. 
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2. Langkah-Langkah Fenomenologi dalam Penelitian Komunikasi Spiritual 

Seperti yang telah diuraikan dalam deskripsi teoretis di atas, 

fenomenologi dipahami sebagai disiplin dalam filsafat. Sebagai sebuah 

disiplin ilmu filsafat, fenomenologi adalah studi tentang struktur 

pengalaman sadar atau kesadaran. Artinya fenomenologi akan mengajak 

penulis dan pembaca untuk mempelajari pengalaman sadar sebagaimana 

yang dialami dari sudut pandang orang pertama bersamaan dengan berbagai 

kondisi pengalaman lain yang relevan. Kesadaran yang dimaksud dalam 

pengertian di atas adalah meliputi persepsi, pemikiran, memori, imajinasi, 

emosi, keinginan, aktivitas sosial, aktivitas linguistik, serta aktivitas 

spiritual. Kemudian berbagai pengalaman tersebut diarahkan melalui 

konsep, pemikiran, gagasan, gambar dan lain sebagainya yang membentuk 

makna dari pengalaman yang diberikan. 

Fenomenologi fokus pada sifat dan fungsi kesadaran. Pada posisi 

kesadaran diproyeksikan sebagai sebuah fenomena manusia maka 

fenomenologi digambarkan sebagai sebuah sikap dari manusia itu sendiri. 

Praksis, fenomenologi berjalan dengan metode investigatif dengan 

menjelaskan sebuah pengalaman. Metodologi ini digunakan untuk 

menjelaskan permasalahan pengalaman yang dimiliki individu atau 

kelompok. 

Dalam tradisi fenomenologi, komunikasi merupakan sebuah dialog 

yang mengkonseptualisasikan komunikasi sebagai pengalaman diri dan 

orang lain, atau pengalaman diri dengan dirinya sendiri. Menurut tradisi 
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fenomenologi berbagai macam permasalahan komunikasi yang terjadi 

diakibatkan adanya kesenjangan antara berbagai sudut pandang subjektif. 

Prinsip dasar dalam tradisi fenomenologi dalam penelitian 

komunikasi spiritual adalah pengetahuan diperoleh melalui pengalaman 

secara sadar. Kedua, makna tentang sesuatu terdiri atas potensi dalam 

kehidup seseorang, artinya makna sebuah objek penelitian materil 

ditentukan oleh bagaimana peneliti terhubung dengan objek tersebut. 

Ketiga, bahasa adalah alat makna, selain melihat langsung objek materil, 

peneliti dapat memahami makna tersbeut dengan bahasa yang digunakan 

untuk mendefinisikan dan mengekspresikan objek penelitian. 

Apabila persepsi adalah inti dari komunikasi, maka interpretasi 

adalah inti dari persepsi. Proses interpretasi atau pemberian makna inilah 

yang menjadi inti fenomenologi. Interpretasi adalah proses memberikan 

makna secara aktif kepada sebuah pengalaman. Karena realitas tidak dapat 

dipisahkan dari interpretasi. Interpretasi diartikan sebagai proses yang 

berkesinambungan terhadap apa yang dilihat dan dilakukan.  

Fenomenologi dalam penelitian ini menggunakan  metode deskriptif 

kualitatif dengan paradigma konstruktivisme dengan membagi asumsi 

menjadi tiga; asumsi ontologis yaitu peneliti memandang realitas sebagai 

sesuatu yang relatif, asumsi epistemologis yakni ada interaksi yang 

mendalam antara peneliti dengan subjek yang diteliti, dan yang terakhir 

adalah asumsi aksiologis dimana peneliti akan memperlakukan etika, nilai, 

dan pilihan moral sebagai bagian integral dari sebuah penelitian.  
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Langkah-langkah fenomenologi dalam penelitian komunikasi 

spiritual adalah sebagai berikut: Pertama, reduksi, melakukan bracketing 

atau penundaan asumsi peneliti sebelum melakukan pengamatan terhadap 

subjek yang diteliti. Kedua, wawancara mendalam dengan subjek penelitian 

untuk mendapatkan tanggapan dari para pelaku objek yang diteliti. Ketiga, 

melakukan derivikasi terhadap jawaban-jawaban yang berupa pernyataan 

dari subjek yang diteliti.  

Keempat, penalaran induktif untuk memeperoleh pemahaman dari 

deskripsi fenomena yang diceritakan subjek penelitian. Kelima, hal yang 

perlu dilakukan oleh peneliti fenomenologi adalah meminimalkan distorsi. 

 

 



50 

 

 

BAB III 

ALIRAN KEPERCAYAAN DAN PAGUYUBAN SUMARAH 

 

A. Asal Usul Aliran Kepercayaan 

1. Aliran Kepercayan di Indonesia 

Orang Jawa memiliki keterbukaan emosi dan kultur yang tinggi. 

Mereka mampu menerima semua yang masuk, menyeleksi, dan meramu 

ajaran sehingga menghasilkan pola baru yang dirasa tepat untuk pedoman 

kehidupan mereka. Kehidupan masyarakat Jawa tidak dapat dipisahkan 

dari kehidupan alam dan kehidupan lingkungan sesamanya karena saling 

berhubungan antara yang satu dengan yang lain dalam dimensi hubungan 

vertikal dan horizontal. Hubungan vertical yaitu hubungan manusia 

dengan Tuhan, sementara horizontal merupakan hubungan manusia 

dengan mahluk yang lain di dunia.  

Menurut dari sejarah yang ada, sebenarnya spiritualitas masyarakat 

Jawa telah mengalami akulturasi dalam hal keyakinan dan kepercayaan 

sebagai akibat dari kontak dengan budaya dan bangsa lain. tidak hanya 

berupa bahasa dan seni, namun kontak budaya tersebut juga berupa sistem 

kepercayaan yang dibawa dalam agama tertentu. Orang India yang masuk 

ke Indonesia pada waktu itu membawa aama Hindu yang akhirnya 

mempengaruhi sistem kepercayaan masyarakat Jawa yang membentuk 

mitos serta laku mistik kejawen, seperti kepercayaan akan dewa-dewi, 

sakralitas suatu tempat. Kemudian disusul agama Budha yang masuk dan 
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mempengaruhi masyarakat Jawa. Setelah itu Islam datang dan membawa 

agama yang pada akhirnya berasimilasi dengan kepercayaan yang sudah 

dianut masyarakat Jawa. Islam di Jawa merupakan bentuk asimilasi dari 

kepercayaan asli Jawa, Hindu-Budha, dan Islam. Asimilasi tersebut 

tentunya membawa pengaruh besar pada agama kebatinan atau 

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
1
 

Kepercayaan tersebut di atas lebih dikenal masyarakat dengan 

sebutan kejawen. Definisi kejawen merupakan paham dan pedoman bagi 

masyarakat Jawa dalam berperilaku di masyarakat dan hubungannya 

dengan alam. Dalam hal ini, pola pikir masyarakat Jawa terbatas pada 

kewilayahan Jawa. Sementara kebatinan memiliki cakupan yang lebih luas 

dan tidak dibatasi pemetaan daerah. Penekanan kebatinan ada pada aspek 

penghayatanya secara batin, tentu hal ini berbeda dengan agama yang 

menekankan pada doktrin-doktrin.
2
 

Keyakinan Islam di Jawa, khususnya di daerah pedalaman sudah 

bercampur dengan mistik kejawen yang menjadi ciri khas agama Jawa. 

Keyakinan pra-Hindu-Jawa meyakini bahwa jiwa manusia akan hidup 

kekal setelah mati di alam roh. Keyakinan seperti ini merupakan 

keyakinan agama Jawa asli.
3
 Cliffort Geertz mengatakan ada dua sayap 

mistisme Jawa yaitu, sufisme atau tarekat yang dianut oleh kalangan santri 

                                                           
1
 Adelia Pinkan Antaningrum, “Dinamika Kehidupan Paguyuban Sumarah di Surakarta 

Tahun 1970-1998,” (Skripsi  Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas 

Maret Surakarta, 2016), 19. 
2
 Ibid. 

3
Suwardi Endraswara, Agama Jawa: Ajaran, Amalan, dan Asal Usul Kejawen 

(Yogyakarta: Pustaka Narasi, 2015), 39. 
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dan kebatinan atau yang sering disebut kepercayaan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa dari kalangan abangan. Kendati memiliki perbedaan, akan tetapi 

sebagian peneliti juga mengatakan bahwa keduanya adalah sama-sama 

merupakan mistik islam.
4
 Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 

lebih bisa diterima oleh kalangan abangan. Konstruksi keagamaan dari 

kaum abangan  merupakan sintesis antara kepercayaan animism, Hindu-

Budha, dan islam.
5
 Aliran kebatinan itu berbeda dengan agama, karena 

kebatinan memiliki sifat dinamis sesuai dengan perkembangan alam 

sekitarnya.
6
 

Latar belakang munculnya aliran kebatinan dipengaruhi oleh 

kondisi sosial, budaya dan politik. Zaman pra-kemerdekaan, Indonesia 

mengalami krisis mental dalam upaya menghadapi rongrongan para 

penjajah. Bahkan setelah kemerdekaan didengungkan pun, Indonesia 

mengalami degradasi moral dengan maraknya kasus korupsi dan tipu 

muslihat para penguasa yang membuat masyarakat Indonesia hidup dalam 

ketidakpastian. Islam yang dibanggakan menjadi agama mayoritas, para 

ulama pun juga kurang mampu memberikan perhatian pada kehidupan 

batin masyarakat. Serta kurang mampu menyederhanakan ajaran islam 

supaya bisa digunakan sebagai pegangan hidup untuk bersikap kepada 

                                                           
4
 Mohamad Damami, “Tarekat dan Kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa: Dua Sayap 

Mistisme di Indonesia,” Tasawuf, 1 (Juli, 2012), 125-126. 
5
 Ibid. 

6
 Adelia, “Dinamika Kehidupan Paguyuban Sumarah di Surakarta Tahun 1970-1998,” 

21. 



53 

 

 

Tuhan dalam kondisi kesusahan hidup.
7
 Lahirnya aliran-aliran kebatinan 

bisa menjadi alternatif untuk mengobati ketidakpuasan individual dalam 

hal spiritual yang sifatnya rohani. Salah satu aliran kepercayaan yang lahir 

pada masa perjuangan menuju kemerdekaan adalah Paguyuban Sumarah.
8
  

Sikap toleran dan damai merupakan sikap para da’i periode awal 

dalam menyebarkan Islam, sehingga Islam dengan mudah diterima 

masyarakat.  Sikap tersebut, satu sisi, tidak mampu menampilkan 

Islam dalam bentuk dan wajahnya yang asli, tetapi pada sisi lain 

juga tidak mampu menghilangkan kepercayaan nenek moyang 

mereka. Islam yang hadir di Jawa memiliki kepribadian ganda.  

Yaitu, pribadi yang begitu kuat memegang kepercayaan lamanya 

(percaya terhadap animisme dan dinamisme) tetapi pada saat yang 

sama  melaksanakan syariat yang diajarkan Islam. Dengan 

demikian tidak heran jika dalam masyarakat Jawa ditemukan 

dengan mudah tradisi dan budaya sinkretis.
9
  

 

Ada beberapa faktor yang memicu tumbuh dan perkembanganya 

praktik sinkretisme tersebut, antar lain: UU RI tahun 1945 Bab XI Pasal 

29 Ayat 1 dan 2. Pada ayat 1 dinyatakan, bahwa negara berdasarkan atas 

Ketuhanan Yang Maha Esa.
10

 Ayat 2 Negara menjamin kemerdekaan tiap-

tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadat menurut 

agama dan kepercayaanya itu. Undang-undang 1945 Bab XI Pasal 29 Ayat 

1 dan 2 itu, tidak saja menimbulkan banyak perselisihan tetapi juga 

menimbulkan   ragam penafsiran.  Perselisihan itu terjadi sejak proses 

pembuatanya sampai saat ini. Ada yang berpendapat, bahwa kata-kata  

                                                           
7
 Suwardi Endraswara, Kebatinan Jawa: Laku Hidup Utama Meraih Derajat Sempurna, 

(Yogyakarta: Lembu Jawa, 2011), 33. 
8
 Adelia, “Dinamika Kehidupan Paguyuban Sumarah di Surakarta Tahun 1970-1998,” 

24. 
9
Jarman Arroisi, “Aliran Kepercayaan dan Kebatinan: Membaca Tradisi dan Budaya 

Sinkretis Masyarakat Jawa,” Al-Hikmah, 1 (Januari, 2015), 4.                                
10

Wahid Khudori, Undang-Undang Dasar UUD 45 Republik Indonesia Beserta 

Amandemenya, (T.Kt: Marshindo Utama, T. Th.), 29. 
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kepercayaan itu kembali kepada kepercayaan “agama”. Dengan demikian 

kelompok ini berpendapat bahwa aliran kepercayaan dan kebatinan tidak 

memiliki hak untuk hidup di Indonesia.  

Sementara kelompok lain berpandangan, bahwa kata-kata 

kepercayaan itu memiliki arti berdiri sendiri dan tidak dikembalikan 

kepada agama, sehinga memiliki arti kepercayaan selain agama. Pendapat 

ini sama dengan apa yang tercantum di dalam GBHN 1978, 1988 dan 

1993 yang mengandung  maksund agama  dari umat agama tertentu dan 

kepercayaan di pengikut aliran kepercayaan tertentu. 

Apabila dipahami seperti itu, maka aliran kepercayaan dan 

kebatinan secara resmi memiliki dasar yang kuat untuk hidup di Indonesia 

secara sah. Selain itu, faktor lain yang memicu lahirnya aliran kepercayaan 

dan kebatinan ini adalah adanya kemauan yang kuat dari orang Jawa untuk 

membuat “ramuan spiritual” yang sesuai dengan situasi dan kondisi iklim 

kebudayaan di tanah Jawa. Dari alasan terakhir, tampak ketidakpuasan 

sebagian masyarakat Jawa terhadap  ritual dan ajaran beberapa agama  

yang telah disyahkan keberadaanya di tanah air.
11

  Tampak mereka belum 

merasakan ketenangan batin, sehingga harus mencari jalanya sendiri  

untuk mendapatkanya, dengan berbagai cara yang sesuai dengan 

kondisinya.  

Dalam hal ini bisa dipahami bahwa ramuan spiritual yang 

dimaksud adalah spiritual yang memang benar-benar disesuaikan dengan 

                                                           
11

 Jarman Arroisi, “Aliran Kepercayaan dan Kebatinan: Membaca Tradisi dan Budaya 

Sinkretis Masyarakat Jawa,” Al-Hikmah, 1 (Januari, 2015), 5. 
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kondisi jiwa pengikutnya, bukanya seseorang yang harus menyesuaikan 

dengan agama yang ada.                                       

Selain adanya dasar yang menjadi pijakan muculnya aliran 

kepercayaan dan kebatinan, ada beberapa sebab yang memicu tumbuhnya 

aliran ini: pertama, Islam masuk ke Indonesia dan khususnya di Jawa 

dengan jalan damai dan dengan toleransi tinggi terhadap keyakinan yang 

ada sebelumnya, yaitu agama Hindu, Budha dan agama primitif. Kedua, 

ada sekolompok orang yang dengan sengaja mencampur adukan ajaran 

agama-agama dengan cara mengambil unsur dan ajaran agama-agama 

yang dianggap paling baik dan cocok. Dengan demikian diharapkan 

kumpulan ajaran itu, akan menjadi ajaran dan kepercayaan yang paling 

baik. Ketiga, kelompok non Muslim menganggap bahwa agama-agama 

itu, khususnya Islam, merupakan agama impor. Maka mereka menolak dan 

bahkan menentang ajaran Islam. Keempat, Islam sebagai agama hanya 

untuk orang Arab dan bukan untuk orang Jawa dan Sunda. Kelima, karena 

adanya kekacauan politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan, mereka 

merasa sulit menghilangkan kesulitan hidup, sebab itu, mereka kemudian 

menyelesaikanya dengan cara spiritual, meninggalkan dunia, menengadah 

ke langit untuk mendapatkan kententraman. Ada juga yang melakukannya 

dengan berbagai ritual selamatan seperti kenduri, bersih desa, methik dan 

lain sebagainya dengan penuh harapan, jika melakukan serangkain 
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kegiatan selamatan itu, mereka percaya akan mendapatkan ketentraman, 

kebahagaiaan dan keselamatan hidup.
12

  

Klasifikasi aliran kepercayaan dan kebatinan terdapat empat 

kelompok.  Pertama, aliran okultis. Yaitu aliran yang menggali kekuatan 

batin atau kekuatan gaib untuk memenui kebutuhan hidup. Kedua, aliran 

mistik.  Aliran ini berusaha untuk menyatukan diri dengan Tuhan pada 

saat manusia masih hidup. Ketiga, aliran theosofis. Yaitu aliran yang 

berusaha menemukan asal-muasal hidup dan akhir tujuan manusia. 

Keempat, aliran ethis. Yaitu aliran kepercayaan dan kebatinan yang 

memandang etika sebagai tujuan utama hidup manusia.
13

   

Sementara itu, berdasarkan data sensus Penduduk 2010 (SP2010), 

jumlah penghayat kepercayaan di Indonesia dapat dikatakan relative kecil. 

Tercatat kelompok penghayat kepercayaan itu hany berjumlah 299.617 

orang atau sekitar 0.13 persen dari total penduduk. Angka itu didapatkan 

dari indikator kategori lainnya sebagai jawaban di luar enam agama resmi. 

Meskipun, dalam SP2010 itu dimungkinkan bahwa para penghayat 

kepercayaan mendaftarkan dirinya dengan salah satu dari status “agama” 

yang resmi.
14

 Namun, jumlah itu tentu sudah berubah dengan adanya 

putusan MK tentang pencantuman kolom penghayat kepercayaan pada 

2017 lalu.  

                                                           
12

 Ibid., 6. 
13

 Ibid., 6-7. 
14

https://tirto.id/seberapa-banyak-jumlah-penghayat-kepercayaan-di-indonesia-cz2y 

diakses pada tanggal 9 September 2019 pukul 22.00 WIB. 

https://tirto.id/seberapa-banyak-jumlah-penghayat-kepercayaan-di-indonesia-cz2y
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Ada ratusan kelompok aliran kepercayaan di Indonesia. Setiap 

kelompok memiliki ciri dan pokok ajaran masing-masing yang berbeda. 

Data dari kementrian kebudayaan RI beberapa diantaranya adalah 

kepercayaan Sapta Dharma, Paguyuban Dharma Bhakti, Paguyuban 

Ngesti Budhi Sejati, Perguruan Ilmu Sejati, Ngudi Utomo, Purwo Ayu 

Mardi Utomo, Ratu Adil, Paguyuban Kawruh Hardopusoro, Paguyuban 

Sumarah, dan sebagainya. 

 

2. Asal Usul Munculnya Aliran Kepercayaan Sumarah 

Dilansir dari media kompas.com, data Kemendikbud pada tahun 

2017 lalu total ada 187 kelompok penghayat aliran kepercayaan di 

Indonesia. Terbanyak kelompok penghayat kepercayaan ada di Jawa 

Tengah dengan 53 kelompok.
15

 Beberapa diantara aliran kepercayaan di 

Ponorogo adalah Purwa Ayu Mardi Utomo, Sumarah, Perjalanan, Sapta 

Dharma, Ilmu Sejati, Sapta Pandhita, Pangestu, Makanthi, dan Ilmu Sejati, 

Kasidan Jati. 

Dari berbagai macam aliran penghayat kepercayaan itu, penulis 

akan fokus pada pembahasan salah satu aliran yaitu Aliran Kepercayaan 

Sumarah. Sumarah merupakan sebuah kata dalam bahasa Jawa yang 

berarti keadaan menyerah atau pasrah secara total. Ini merupakan deskripsi 

tujuan dan sifat dari praktik spiritual Paguyuban Sumarah. Paguyuban 

                                                           
15

https://amp-kompas-

com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/nasional/read/2017/11/09/12190141/ada-187-

kelompok-penghayat-kepercayaan-yang-terdaftar-di-pemerintah? diakses pada tanggal 9 

September 2019 pukul 22.22 wib. 

https://amp-kompas-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/nasional/read/2017/11/09/12190141/ada-187-kelompok-penghayat-kepercayaan-yang-terdaftar-di-pemerintah
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Sumarah merupakan organisasi kerohanian, sebagai sarana geguyuban 

diantara anggotanya, maupun sebagai sarana komunikasi dengan 

masyarakat umum, dilandasi oleh kesadaran utuh pribadi para anggotanya 

terhadap tuntunan Tuhan Yang Maha Esa.
16

 Paguyuban Sumarah sebagai 

organisasi kerohanian tidak berafiliasi dengan organisasi sosial politik 

apapun, sementara itu para anggotanya bebas bebas menyalurkan aspirasi 

politiknya kedalam organisasi sosial politik apapun yang diakui 

pemerintah sesuai hati nuraninya masing-masing.
17

 Azas yang dianut oleh 

paguyuban Sumarah adalah Pancasila yang berlandaskan sesanggeman 

Sumarah. Hal ini tertulis jelas di dalam anggaran dasar organisasi. Apabila 

diamati dari aktivitas paguyuban yang berupaya mencari hakikat alam 

semesta, kehidupan dan Tuhan, paguyuban ini merupakan aliran theosofis 

dan bergerak pada etis.  

Meskipun hidup di tanah Jawa dan dikembangkan oleh orang Jawa, 

namun ilmu Sumarah itu bukan ilmu klenik, bukan pula jopo montro. 

Akan tetapi ia merupakan ilmu yang langsung dituntun oleh Tuhan Yang 

Maha Esa. Di dalam Sumarah tidak ada wali dan juga tidak ada nabi. 

Soekino Hartono itu dipilih hanya sebagai warono. Akhirnya lama 

kelamaan berkat tuntunan Tuhan YME, yang dilewatkan pada raga 

Soekino Hartono, Paguyuban Sumarah ini lama-lama berkembang. 

Soekino menerima semacam ilham dari Tuhan YME yang harus 

disampaikan kepada para penganut penghayat kepercayaan. Tuntunan 

                                                           
16

 Dokumen Laporan Kongres Sumarah XV, Anggaran Dasar Sumarah, 2014, 60. 
17

 Ibid. 
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selanjutnya datang dari Tuhan, bukan dari Soekino karena beliau sudah 

meninggal. Bahkan demi terjaganya kemurnian ilmu, Soekino enggan 

meninggalkan catatan dalam sebuah buku atau ajaran apapun.
18

  

Sumarah mulai hidup dan berkembang di lingkup keraton 

Yogyakarta dan Surakarta. Tuntunan aliran kebatinan Sumarah pertama 

kali diterima oleh Raden Ngabei Soekinohartono.
19

 Anasir evolusi 

spiritual orang Jawa tertampak pada aras mikrokosmos di dalam Sumarah 

sebagai sebuah gerakan, dan pada sosok Sukinohartono sebagai seorang 

manusia.
20

  

Almarhum Soekino Hartono jauh sebelum proklamasi 

kemerdekaan, melakukan meditasi atau istilahnya ‘menepi’ di kebun 

belakang kediamannya di sekitar keraton Ngayogyakarta. Ketika menepi 

tersebut, beliau mendapat ilham dari Tuhan Yang Maha Esa, supaya bapak 

Soekino Hartono bersedia menuntun umat. Proses penerimaan ilham 

tersebut terjadi pada tahun 1935 Masehi. Soekino hanya sebagai manusia 

biasa, apabila dipasrahi menuntun umat ia tidak sanggup. Akan tetapi ia 

sanggup dijadikan sebagai warono atau sarana, sedangkan yang menuntun 

umat langsung dari Tuhan.
21

  

Sukinohartono telah melakukan pencarian spiritual sebagai sebuah 

refleksi dari semangat dan lingkungan tempat dimana ia tinggal. Bahkan 

                                                           
18

 Lihat wawancara nomor 03/W/24-VII/2019. 
19

 Adelia, “Dinamika Kehidupan Paguyuban Sumarah di Surakarta Tahun 1970-1998,” 

24. 
20

 Paul Stange, Kejawen Modern, Hakikat dalam Penghayatan Sumarah (Yogyakarta: 

LKIS, 2009), 27. 
21

 Lihat wawacara nomor 03/W/24-VII/2019. 



60 

 

 

Sukino sudah menghirup napas magis sejak masih muda. Dikutip dari 

buku karya Paul Stange yang mengutip dari dokumen DPP Sumarah 

terbitan tahun 1974, Sukino telah melalui berbagai perjalanan spiritual dari 

satu aliran ke aliran lain hingga akhirnya mengalami pewahyuan pada 

tahun 1935. Pengalaman spiritual itu menjadi langkah awal menuju praktik 

Sumarah. Sukinohartono dijuluki sebagai tonggak berdirinya aliran 

kepercayaan Sumarah. Ia memperoleh pengetahuan bahwa ada sebuah 

desakan agar Sumarah tidak mengambil corak kebatinan tradisional.
22

 Saat 

ini terdapat ribuan anggota yang tersebar di seluruh Indonesia yang 

dipimpin oleh kepengurusan tertinggi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di 

Jakarta.
23

 

Wahyu tuntunan Sumarah diturunkan kepada Soekino Hartono 

berbentuk suatu ilmu yang disebarkan dengan tujuan untuk mengimankan 

bangsa Indonesia agar selalu ingat dan pasrah total terhadap kehendak 

Tuhan, terlepas dari perbedaan ras, suku maupun agama.
24

  Tuntunan 

Sumarah tidak dimonopoli oleh seseorang dan tidak pula diikat atas dasar 

dokumen ajaran tertulis atau simbol tertentu, melainkan berkembang 

semata-mata mengikuti tuntunan kehendak Tuhan Yang Maha Esa yang 

menjabar dalam penghayatan dari waktu ke waktu serta sambung 

menyambung dan tingkat meningkat sejak tahun 1935 sampai saat ini.
25
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Sumarah telah menjadi organisasi kebatinan dengan sekitar enam 

ribu orang anggota. Kepengurusan tertinggi dipegang oleh Dewan 

Pimpinan Pusat (DPP) di Jakarta. Sedangkan untuk wilayah pusat daerah 

di bawah kendali Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Di antara daerah 

tersebut adalah Bandung, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Magelang, 

Madiun, Ponorogo, Kediri, Malang, dan Surabaya. Keanggotaan Sumarah 

di Jawa Barat (Sunda) tetap sedikit. Di jantung kejawen, di Jawa Tengah 

dan Jawa Timur, keanggotaannya lebih heterogen. Bahkan di beberapa 

tempat, khususnya Madiun, sebagian besar terdiri dari warga desa. Pada 

tahun 1970-an secara nasional Sumarah merupakan organisasi kebatinan 

yang signifikan sehubungan dengan perannya di SKK (Sekretariat 

Kerjasama Kepercayaan), yaitu organisasi payung untuk kalangan 

kebatinan (kini berubah nama menjadi HPK, Himpunan Penghayat 

Kepercayaan).
26

  

 

B. Tahap Awal Perkembangan Aliran Sumarah Di Ponorogo 

Sebenarnya terdapat banyak sekali aliran kepercayaan yang dianut oleh 

masyarakat Ponorogo. Tercatat oleh Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia, di 

Ponorogo terdapat 22 aliran penghayat kepercayaan dengan jumlah masing-

masing yang bervariasi. Fokus kajian karya tulis ini adalah aliran kepercayaan 

Sumarah. Paguyuban aliran kepercayaan Sumarah berada di bawah naungan 

Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia. Berdasarkan data yang peneliti 
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kumpulkan, terdapat 200 warga penganut aliran kepercayaan Sumarah yang 

tersebar di beberapa ranting, yakni ranting Ponorogo kota, ranting Slahung, 

ranting Sumoroto, ranting Bungkal dan ranting Ngrayun.
27

 

Basis penyebaran Sumarah memang jelas sekali berasal dari jaringan 

priyayi yang bersumbu pada keraton Yogyakarta dan Solo. Namun pada 

periode pembentukan ini keanggotaan Sumarah sudah terdiversifikasi dari 

bermacam-macam kalangan. Banyak warga awal yang berdomisili di Yogya 

dan Ponorogo telah mengikuti atau mendapat pendidikan dalam lingkaran 

Muhamadiyah. Sebagian besar Muslim Jawa tradisional di daerah Madiun, 

ditarik ke dalam Sumarah melalui kyai Abdulhamid.
28

 Sejarah awal 

perkembangan paguyuban Sumarah di Ponorogo dibawa oleh Sujadi sekitar 

tahun 1950-an. Awalnya ia menjadi warga Sumarah yang ikut Romo Kyai di 

daerah Madiun yaitu Kyai Abdulhamid.
29

 Setelah dirasa mampu, Sujadi mulai 

mengembangkan ilmu Sumarah di Ponorogo yang berpusat di daerah kota. 

Pada waktu itu Sujadi bersama sesepuh yang lain seperti bapak Sichlan dan 

ibu Sujadi bersama-sama mengembangkan ilmu Sumarah. Tanpa dirasa para 

pengikut mulai bertambah banyak hingga berkembang ke daerah pelosok 

perbatasan yaitu desa Cepoko kecamatan Ngrayun bahkan hingga Pacitan 

pada tahun 1970-an. Geguyuban itu mulai dikenal di masyarakat sekitar dan 

mulai banyak penganutnya.  
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Namun ada sedikit penyusutan dari para penganut Sumarah di 

Ponorogo, terutama di wilayah kota. Mengingat daerah kota dengan sistem 

hidup masyarakatnya yang modernis dan meterialistis, mengakibatkan 

paguyuban Sumarah di wilayah kota kurang bisa berkembang.
30

 

Jumlah penganut Aliran Kepercayaan Sumarah di Ponorogo paling 

banyak ada di wilayah Cepoko dengan jumlah anggota sebanyak 71 orang. 

Diketuai oleh Pamudji, ranting Cepoko ini masih aktif menjalankan latihan 

sujud dan mengadakan pertemuan, selain itu juga aktif melakukan regenerasi 

dengan melakukan be’atan terhadap warga yang baru masuk aliran. Bahkan 

sebelumnya merambah wilayah Selur dan Binade, namun saat ini di kedua 

wilayah tersebut latihannya sudah tidak aktif lagi.
31

 

 

C. Sistem Organisasi  

1. Struktur Organisasi 

Berdasarkan Kongres Paguyuban Sumarah tahun 2014 di 

Wirabrajan Yogyakarta, struktur organisasi Paguyuban Sumarah disusun 

menjadi Tingkat Nasional (Dewan Pengurus Pusat), tingkat provinsi 

(Dewan Pengurus Daerah), tingkat kota (Dewan Pengurus Cabang), 

tingkat kecamatan atau Pegurus Anak Cabang, dan terakhir berada di 

tingkat ranting.
32

  Masa bakti pengurus organisasi di semua tingkat adalah 

lima tahun. 
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Komposisi kepengurusan di tingkat DPP, DPD, dan DPC adalah 

ketua umum, ketua kerokhanian, ketua organisasi, sekretaris umum, wakil 

sekretaris, bendahara, wakil bendahara. Sementara untuk tingkat ranting 

dipimpin oleh ketua dan dibantu oleh sekretaris serta bendahara.
33

  

Ketua umum, ketua bidang kerohanian, dan ketua bidang 

keorganisasian memegang pimpinan organisasi dan bertanggungjawab ke 

dalam dan ke luar dan membagi tugas pekerjaan  menurut bidangnya 

masing-masing, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah 

tangga, dalam, pertama membina para anggota dalam pelaksanaan sujud 

Sumarah dan Sesanggeman. Kedua memimpin musyawarah dan 

membimbing jalannya organisasi. Ketiga membina dan melayani 

hubungan baik dengan masyarakat dan instansi pemerintahan.
34

 

Sementara itu, sistem kepengurusan beserta tugas dan fungsinya serta 

keanggotaan sudah tertera lengkap di dalam anggaran dasar dan anggaran 

rumah tangga paguyuban Sumarah.  

Dewan Pengurus Pusat yang terletak di Jakarta masa bakti 2014-

2019 dipimpin oleh:
35

 

Ketua umum  : Sri Sudiro Sadja 

Ketua kerohanian : Drs. Sukoyono 

Ketua Organisasi : Drs. Danang Wijanarko 

Sekretaris Umum : Ir. Edy Maryanto 

Wakil Sekretaris : Tukul Rahmadi 

                                                           
33

 AD Sumarah Kongres XV, 72-73. 
34

 Adelia, 44-45. 
35

 Arsip Kongres Paguyuban Sumarah XV 2014, iv. 



65 

 

 

Bendahara  : Trisno Sabowo, SH. 

Wakil Bendahara : Wisnu Permadi, BE. 

Sementara itu Dewan Pengurus Daerah provinsi Jawa Timur yang 

berlokasi di Surabaya sebagai berikut: 

Ketua  : Eddy Sutrisno 

Sekretaris : Yuyun Yuniastuti 

Sedangkan pengurus harian Dewan Pengurus Cabang Ponorogo 

masa bakti 2013-2018 adalah sebagai berikut:
36

 

Ketua    : Suparno 

Ketua bidang Kerohanian : Pamudji 

Ketua bidang organisasi : Jayadi 

Sekretaris    : Sudarwati 

Bendahara   : Nurambyani 

2. Agenda Paguyuban 

Menurut arsip Kongres XV tahun 2014 di Wirobrajan, agenda 

paguyuban yang bersifat organisatoris terdiri dari Kongres, Kongres Luar 

Biasa, Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Daerah, Konferensi Cabang, 

Rapat Kerja Cabang, Konferensi Anak Cabang, Rapat Kerja Anak Cabang, 

Rapat Kerja Ranting. Sementara itu agenda yang bersifat inti yaitu latihan 

sujud yang diselenggarakan secara organisasi masing-masing.  

Ranting desa Cepoko Ngrayun misalnya, mengadakan latihan 

sujud setiap malam Selasa yang dilakukan oleh jamaah umum. Kemudian 
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malam Jumat untuk jamaah pengurus Cepoko. Selain itu juga mengadakan 

latihan sujud pada malam tanggal 17 setiap bulannya, malam Minggu Legi 

dan malam Kamis Wage dalam penanggalan jawa.
37

 Selain itu, di ranting 

Sumoroto mengadakan pertemuan rutin untuk melakukan latihan sujud 

setiap malam Selasa dan Malam Sabtu dengan tempat yang kondisional.
38

 

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari narasumber, 

bahwa tahun ini dilaksanakan Kongres  di Solo pada bulan Agustus 2019. 

Di dalam kongres tersebut dihadiri oleh seluruh paguyuban di seluruh 

Indonesia dan membahas AD/ART serta posisi Sumarah kedepannya, 

apakah akan menjadi LSM atau tetap menjadi aliran penghayat 

kepercayaan.
39

 

  

D. Praktik Spiritual Latihan Sujud 

1. Pemahaman Prinsip Ajaran Sujud Penganut Sumarah 

a. Prinsip Ajaran Sujud 

Sebenarnya paguyuban Sumarah tidak memiliki pedoman 

yang mereka anggap sebagai kitab suci. Sebab menurut warga 

Sumarah pedoman jalan hidup yang suci didapatkan dengan 

melakukan latihan sujud sepenuh jiwa. Sehingga dapat dirasakan dan 

dimengerti oleh hati. Maka dari itu ajaran ilmu Sumarah bersumber 

dari catatan-catatan atau kumpulan ceramah, dialog dengan 
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narasumber, dan buku-buku yang merangkum tentang paguyuban 

Sumarah, yang direkam, ditulis dan disebarkan dengan cara terbatas.
40

 

Prinsip ajaran paguyuban Sumarah adalah dengan 

menenangkan hati sanubari. Ketenangan hati sanubari dapat diperoleh 

dari ngleremake atau mengendapkan nafsu panca indera. Ilmu 

Sumarah mengajak kepada para penganutnya untuk menciptakan hati 

yang tentram serta tidak merasakan apapun juga tidak ada harapan 

apapun kecuali hanya ‘tenang’. Pamudji berkata: “Caranipun sumarah 

ki dengan menenangkan hati sanubari, terus hati sanubari ini harus bisa 

tenang, ngleremake panca indera, hati sanubari merasa tentram, tidak 

ada perasaan apa-apa, tidak ada harapan apa-apa. Isinnya hanya 

tenang.”
41

 

 Ketua Paguyuban Sumarah Ranting Kauman, Rusmiati 

berkata: “Ajaran sumarah niku nggih sesanggeman. Sedoyo niku 

bakale dados Sumarah, sumarah niku sumeleh, pasrah dening Allah 

ingkang nitahaken Jagat.”
42

 

Sudarwati juga mengatakan hal senada: “Prinsip ajaran 

sumarah niku sumeleh, kepasrahan total kepada Allah Subahanahu 

wata’ala.”
43

  

Mujiono salah satu anggota paguyuban Sumarah ranting 

Kauman juga mengungkapkan hal yang mirip. Ia berkata: “Prinsipnya 
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kita pasrah dengan segenap hati kepada Allah. Ada pedoman mbak 

dalam paguyuban Sumarah yaitu berupa sesanggeman. Sesanggeman 

itu ya berisi perintah dan larangan untuk menempuh jalan Sumarah. 

Ilmu sumarah itu isinya kepasrahan atau sumeleh.”
44

 

 

Selain itu, Paguyuban Sumarah juga memiliki catatan yang 

menjadi pedoman hidup para penganut. Pedoman itu berupa 

sesanggeman dan wewarah. Seperti yang dikatakan oleh Jaenuri, 

anggota paguyuban Sumarah ranting Kuman. 

“Sumarah itu sumeleh, pasrah, mungkin prinsipnya itu. Ya, 

kami pasrah dengan menempuh jalan sumarah. Sumarah itu 

sebenarnya memiliki panduan, namun sifatnya sekedar panduan, yaitu 

memiliki sesanggeman dan wewarah. Wewarah itu pitutur, 

sesanggeman itu patokane wong mlaku atau pedoman. Sesanggeman 

iku enek songo mbak.”
45

 

 

Sesanggeman merupakan pedoman yang berisi batasan-

batasan dalam menjalankan kehidupan para penganut Sumarah. Dalam 

hal ini Rusmiati berkata: “Sesanggeman itu angger-angger, bosone 

wewaton, seperti jalan. Sesanggeman itu aturan kados Pancasila niku 

lo mbak.”
46

  

Sesanggeman bagi wara paguyuban Sumarah dijadikan 

sebagai pedoman yang sebisa mungkin bisa dilakukan para penganut 

untuk menempuh jalan kepasrahan. Sudarwati juga memberikan 

definisinya terkait sesanggeman. Ia berkata: “Sesanggeman, yaitu 

sesuatu yang bisa mungkin dijalani oleh manusia.”
47
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Ketika warga Sumarah sedang melakukan praktik 

menenangkan hati, maka akan mereka temukan sebuah paseksen. 

Ketika hati dalam kondisi tentram, pikiran tidak kemana-kemana 

terpusat menjadi satu, barulah warga Sumarah bisa menikmati apa 

yang menjadi angan-angannya. Karena ketika sudah menemukan apa 

yang disaksikan di dalam hati, yang dapat dirasakan oleh warga 

Sumarah tidak lain hanya kenikmatan. Dari ketenangan hati tersebut 

warga Sumarah hanya bisa mengingat Tuhan tanpa pikiran apapun. 

Lama kelamaan karna itu dilaksanakan dengan penuh hikmah maka 

akan membuahkan hasil berwujud ketentraman.
48

  

Paguyuban Sumarah termasuk dalam Himpunan Penghayat 

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip ajaran 

Paguyuban Sumarah menekankan pada kepasrahan (Sumarah) 

terhadap kehendak Tuhan dengan menerapkan perilaku yang sesuai 

dengan Sesanggeman.
49

 Sesanggeman Sumarah adalah suatu pedoman 

perilaku sehari-hari bagi warga paguyuban Sumarah dalam rangka 

mengupayakan ketentraman lahir dan batin dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan tuntunan 

Sumarah.
50

 Ada 9 bad di dalam sesanggeman itu. Bidang kerohanian 

Paguyuban Sumarah Cabang Ponorogo, Pamudji berkata: 
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“Sesanggeman itu patokane wong mlaku atau pedoman. Sesanggeman 

iku enek songo mbak.”
51

 

Maka paguyuban sumarah itu punya sesanggeman, sanggeman 

kui dasare mlaku wong paguyuban sumarah berdasarkan 

sanggeman. Wonten sangang bab Mbak, sanggeman nomer 

setunggal meniko poro kulo wargo paguyuban sumarah sami 

yakin menawi Allah meniko wonten ingkang nitahaken ndunyo 

akhirat sak isinipun, menopo deneng ngakeni pawontenipun ono 

rosul tuhing kitab sucinipun. Paguyuban sumarah itu mengakui 

poro rosul, gusti Allah ingkang nitahaken ndunyo sak isinipun, 

mboten sanes kejawi Gusti Allah.
52

 

 

Sesanggeman memiliki poin-poin yang berjumlah 9 

(Sembilan) bab yang tertuang di dalam buku “Risalah Ilmu Sumarah” 

karya Sidik Pramono selaku mantan ketua Seksi Penelitian Ilmu DPD 

Paguyuban Sumarah provinsi Jawa Timur tahun 1970-an. Namun buku 

tersebut tidak diperjualbelikan secara umum. Isi sesanggeman versi 

bahasa Indonesia dalam buku itu adalah sebagai berikut:
53

 

1) Para keluarga Paguyuban Sumarah yakni bahwa Allah itu ada, 

yang menciptakan dunia akhirat seisinya dan mengakui adanya 

para rasul dengan kitab sucinya. 

2) Sanggup selalu ingat kepada Allah, menghindari rasa pendaku, 

mutakabbir, dan percaya kepada kesunyataan serta bersujud 

sumarah kepada Allah. 

3) Berusaha sehatnya badan, tenteramnya hati, dan sucinya ruh, 

demikian pula mempermulia tabiat, tutur biasa dan tingkah laku. 
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4) Mengakrabkan persaudaraan berdasarkan cinta kasih. 

5) Sanggup bertindak dan berbuat, memperluas kewajiban hidup dan 

memperhatikan kepentingan masyarakat umum, menepati 

kewajiban warga negara, menuju kepada kemuliaan dan keluhuran 

yang memperbawai tata tenteramnya jagad raya. 

6) Sanggup bertindak benar, tunduk kepada Undang-undang Negara 

dan menghormati sesama manusia, tidak mencela kepercayaan 

orang lain, bahkan berusaha berdasarkan rasa cinta kasih agar 

semua golongan ahli kebatinan dan semua agama bersatu tujuan. 

7) Menghindari perbuatan jahat, maksiat, jail, dengki, dan sebagainya, 

segala perbuatan dan perkataan serba bersahaja dan nyata dengan 

sabar dan teliti, tidak terburu nafsu, tidak memaksakan diri. 

8) Rajin menambah ilmu lahir batin. 

9) Tidak fanatik, hanya percaya kepada kesunyataan yang akhirnya 

bermanfaat kepada masyarakat umum. 

Pedoman tersebut menjadi gerbong aliran Sumarah untuk 

menuju pengalaman spiritual yang mengantarkan kepada proses 

komunikasi spiritual intens dengan Pencipta. Sesanggeman menjadi 

jalur tempuh untuk mengendapkan nafsu dan menanggalkan panca 

indra. Ajaran budi luhur, seperti yang nampak di dalam sesanggeman 

dan petunjuk-petunjuk yang langsung diterima dan dihayati dalam 

kesadaran jiwa raga para penganut Sumarah dilakukan berdasarkan 

wewarah. Wewarah yaitu pitutur atau nasehat yang dipahami para 
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warga Sumarah sebagai bekal untuk melakoni kehidupan. Wewarah 

yang digunakan oleh paguyuban Sumarah berupa tembang mocopat. 

Tembang mocopat yang dijadikan wewarah oleh Paguyuban Sumarah 

yaitu Dhandhanggulo, Asmaradhana, Sinom, Kinanthi, Girisa, dan 

Pangkur.
54

  

Wewarah tersebut dibacakan dengan cara lagu jawa atau 

disebut kidung, dibacakan oleh salah satu anggota menjelang latihan 

sujud dijalankan. Pamudji berkata: “Wewarah itu isinya tembang 

mocopat. Dibacakan secara kidung. Dikidungke ngoten niko lo mbak. 

Wewarah itu pitutur, ini juga tuntunan dari Tuhan. Isinya tembang 

mocopat. Isine pitutur yang isinya juga trep dengan tuntunan yang 

maha esa. Wewarah ini pitutur.”
55

 

Sudarwati juga mennyampaikan definisinya tentang wewarah. 

Ia mengatakan: “Kami punya wewarah atau suatu ajaran yang sedapat 

mungkin dilaksanakan oleh warganya.”
56

 Sedangkan menurut 

Rusmiati, wewarah itu merupakan petunjuk kehidupan para penganut 

Sumarah. Rusmiati berkata: “Wewarah niku nggih petunjuk dalam 

kehidupan.”
57

 

b. Praktik Sujud 

Sesanggeman dan wewarah itulah yang menjadi bekal menuju 

praktik spiritual selanjutnya yaitu latihan sujud. Penghayatan para 
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penganut Sumarah diperdalam dengan laku spiritual sujud berjamaah. 

Tuntunan Sumarah dibekali dengan sesanggeman dan berwadah dalam 

sebuah organisasi yang memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah 

tangga yang berkembang secara bertahap. Terdapat beberapa konsep 

yang mendukung prinsip ajaran Aliran Kepercayaan Sumarah yaitu 

ajaran tentang keTuhanan dan ajaran tentang manusia. 

Pengertian sujud diartikan sebagai suatu proses penghayatan 

spiritual-religius dengan berserah diri secara total kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, melalui cara mengumpulkan atau menyatukan 

angan-angan mewakili raga, dengan rasa mewakili jiwa dan 

budi atau Nur pribadi dengan sepenuh kesadaran dan dalam 

suasana tentram dan rahayu. Menyatunya angan-angan (raga), 

rasa (jiwa), dan budi (Nur Pribadi) disebut sebagai Trimurti.
58

 

 

Sujud adalah sebuah ritual yang dijalankan sebagai wujud 

tindakan spiritual dalam mengkomunikasikan maksud individu kepada 

Tuhan. Sujud Sumarah bukan dimaknai secara harfiah, namun 

dimaknai secara filosofis. Seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris 

Paguyuban Sumarah Cabang Ponorogo, Sudarwati: “Sujud sumarah itu 

tidak seperti sujud di dalam Islam, akan tetapi sujud yang dimaksud 

dalam arti filosofis, bukan harfiah.”
59

 

c. Pemahaman Sujud 

Tujuan sujud menurut penganut Paguyuban adalah untuk 

mendekatkan diri sepenuhnya kepada Allah. “Latihan sujud sumarah 

niki nggih usaha untuk mendapatkan ketentraman serta jalan menuju 

                                                           
58

 Arsip Anggaran Dasar paguyuban Sumarah pasal 13 hasil Kongres XV di Wirobrajan 

Yogyakarta, tahun 2014, 61. 
59

 Lihat wawancara nomor 06/W/23-VIII/2019. 



74 

 

 

Allah. Dengan latihan sujud ini kulo saget cedek kaliyan Gusti 

Allah.”
60

 

Sujud Sumarah disebut dengan latihan. Karena bagi para 

penganut, manusia hanya mampu berlatih dan berlatih. Sehingga 

merasa tidak bisa apa-apa tanpa kehendak dari Allah.  

Ketua Paguyuban Sumarah Ranting Cepoko Ngrayun Pamudji 

berkata: Jenenge latihan ki ming menentramkan hati sanubari. 

Dadi yo mung meneng, ora ngapalne opo-opo. Lek ngapalne 

opo opo malah keliru. Dadi kita hanya dengan sujud sumarah, 

sujud ki eleng, sumarah ki manut, dadi eleng lan manud 

maring kersaning gusti Allah. Dados arane sujud sumarah.
61

 

 

Sujud Sumarah merupakan suatu jalan yang baik untuk menuju 

Sang Pencipta. Karena dengan latihan sujud maka penganut Sumarah 

berusaha melakukan pendekatan sedekat-dekatnya dengan Tuhan 

dengan usaha untuk mampu mengkomunikasikan apa yang yang 

menjadi keinginan. Hal itu dikatakan oleh Sudarwati ketika wawancara 

berlangsung. 

Menurut saya sujud Sumarah ini suatu jalan yang baik untuk 

menuju Tuhan. Bagi saya dengan menjalankan latihan sujud 

maka kita akan berusaha untuk bertemu dengan Pencipta. 

Sujud itu meletakkan segala keinginan dan kita fokus hanya 

kepada Allah saja. Mengapa disebut latihan? Ya karena kita 

bisanya hanya berusaha dan berlatih. Sujud sumarah itu tidak 

seperti sujud di dalam islam.
62

 

 

Senada juga dikatakan oleh Mujiono dan Jaenuri sebagai 

anggota paguyuban: “Yang saya pahami latihan sujud ini, di dalam 

sujud para penganut Sumarah berusaha mendekakan diri dan 
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berkomunikasi dengan Tuhan.”
63

 “Pokoknya latihan sujud ini sebagai 

jalan untuk cedak dumateng Gusti Allah.”
64

 

Para penganut Sumarah juga paham bahwa ilmu di dalam 

Sumarah bukanlah ilmu klenik atau untuk mencari mantra-mantra yang 

tujuannya demi kesaktian. “Ilmu sumarah itu ilmu yang bukan klenik, 

bukan jopo montro. Ilmu yang langsung dituntun oleh Tuhan YME. 

Tidak ada wali, tidak ada nabi, pak Sukinohartono itu hanya sebagai 

warono. Akhirnya lama kelamaan berkat tuntunan Tuhan YME, yang 

dilewatkan kepada pak Sukinohartono, lama-lama berkembang.”
65

 

Adanya pengurus paguyuban bukan untuk memberikan 

pemahaman dan ilmu mengenai Sumarah. Para pengurus paguyuban 

hanya menjadi fasilitas untuk menjalan laku spiritual sujud itu. 

Sehingga pemahaman para penganut didapat sendiri ketika menjalani 

latihan sujud.  

Sudarwati berkata: Bagi sumarah, tuntunan itu bukan manusia 

yang membawa ajaran, tapi langsung dari Tuhan. Kalau Tuhan 

mengizinkan latihan kami ya lancar sampai titik maksimal. 

Kami hanya menyaksikan, tidak meminta. Semua jamaah belum 

semua yang memahami tentang konsep pemahaman sujud 

sumarah. Jadi sebagai pengurus hanya memberikan fasilitas 

kepada mereka yang ingin latihan. Apapun yang terjadi, 

resikonya ditanggung pribadi masing-masing. Karena ajaran ini 

turun langsung dari Tuhan. Jadi kalau kami diskusi, kita saling 

berbagi pengalaman sujud. Kita mengatakannya bukan diskusi, 

tapi tukar pengalaman, ada keluhan apa, kita bicarakan disitu. 

Kami tidak punya hak untuk menjelaskan konsep pemahaman 

itu. Karena dulu pendahulu kita itu menerima ilham siapnya 
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bukan sebagai penyalur, tapi hanya sebagai warono saja, sebagai 

alat saja.
66

 

 

2. Praktik Latihan Sujud 

a. Cara-cara Sujud 

Latihan sujud dapat dilakukan sesuai dengan tingkat 

kenyamanan penganut. Tujuannya tetap bisa memfokuskan pikiran 

kepada Sang Pencipta. Penganut paguyuban melakukan latihan sujud 

dengan beragam cara. Ada yang dengan duduk di kursi bersama-sama 

seperti yang dikatakan oleh Sudarwati dan Rusmiati: “Caranya ya 

bebas, bisa dengan duduk, berdiri, duduk di lantai, di kursi, bisa juga 

dengan tidur.”
67

 “Nggih kaleh lenggah ngeten niki mbak sujude.”
68

 

Ada juga yang dilakukan dengan duduk bersila di lantai seperti 

yang diungkapkan oleh Pamudji yang saat ini sebagai pengurus bidang 

kerohanian Paguyuban Sumarah cabang Ponorogo. Ia menceritakan 

cara latihan sujud yang dilakukan oleh penganut Sumarah ranting 

Cepoko. Para warga Sumarah berdatangan di lokasi ketika waktu yang 

sudah dijadwalkan. Sebagai contoh di Paguyuban Sumarah Ranting 

Cepoko Ngrayun yang melaksanakan latihan sujud setiap Senin Malam 

dan Sabtu Malam dengan pasaran Legi sesuai penanggalan Jawa. 

Selain itu juga setiap Kamis Pon selama satu lapan (35 hari) sekali. 

Para warga yang sudah  berkumpul duduk bersila bersama dengan 

kondisi santai dan rileks.  
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Sujudnya dengan lenggah, duduk bersila, tapi bisa juga duduk 

di kursi. Tapi kebanyakan ya duduk bersila di gelaran. Hati 

terpusat ora mikirne opo-opo. Tapi lek kora dilatih angel, 

karena fokusnya yang susah. Fokus sampai hati tentram. 

Pancaindra sebanyak lima ini harus diendapkan. Tidak boleh 

melihat kesana kemari, pendengaran boleh mendengar tapi 

tidak boleh ditanggapi. Isinya memusat satu terhadap Tuhan 

YME. Isinya mung eleng marang gusti Allah. Caranya ada 

yang berdzikir, jarang-jarang, menurut aliran napas ini. Beda 

dengan sujud-sujud dalam islam, pokoknya menentramkan hati 

supaya lerem. Di dalam sujud itu para penganut berusaha 

mendekakan diri dan berkomunikasi dengan Tuhan. Duduk 

bersila bersama-sama itu supaya santai dan rileks.
69

 

 

Kemudian, ada seorang Pamong yang bertugas memandu. 

Pamong merupakan petugas yang memandu jalannya latihan Sujud. 

Pamong adalah sesepuh yang memimpin jamaah sujud Sumarah, 

disebut pamong karena pengalamannya sepuh, usianya sepuh, dan 

ilmunya sudah mencapai kedalaman yang tidak diragukan. Pamong 

bisa menilai kualitas latihan Sujud para warga yang mengikuti, apakah 

sudah mapan atau belum mapan. Dalam hal ini Pamong memiliki 

pengetahuan-pengetahuan tentang rasa di dalam hatinya untuk menilai 

kedalaman sujud para anggota. 

Pamong itu ya jaman dulu sesepuh yang kadang-kadang 

memimpin jamaah sujud Sumarah, disebut pamong karena 

pengalamannya sepuh, usianya sepuh, ilmu kedalamannya sudah 

nyampek. Lek anggene mawas tenan owah gingsire wargo iki 

ngerti mbak, oh iki sujud e urung mapan, kae mulai mapan, kae 

isek oyeng. Ada jiwa-jiwa perasaan seperti itu. Tapi dalam 

sumarah tidak boleh seperti dukun klenik, njawab begini-begini, 

nebak, itu tidak boleh. Karena itu mendahului atau melebihi 

takdir dari Allah. Biarpun ada tapi tidak boleh. Untuk 

memprediksi maling pun tidak boleh, mengatakan ciri-cirinya 
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boleh, tapi mengatakan langsung orangnya tidak boleh. Itu 

menyimpang ajaran, mendahului kerso (kehendak) Allah.
70

 

 

Sementara itu catatan dalam anggaran dasar Paguyuban 

Sumarah bab X (ke-Lima) Kongres XV yang dilaksanakan di 

Yogyakarta tahun 2014 tertulis Pamong diartikan secara definitif, 

adalah tugas pendamping sujud yang tersalur dalam diri seseorang 

sesuai dengan martabatnya, menjabat sebagai pengantar suasana 

KeTuhanan. Dalam hal ini dikenal adanya tiga kategori pamong: 

pamong pribadi (Trimurti I), Pamong Umum (Trimurti II), dan 

Pamong Jagad (Trimurti III).
71

  

Mujiono mengataka dalam sujud Sumarah harus bisa tenang 

dengan mengendapkan keinginan panca indra.  

Caranipun Sumarah niki dengan menenangkan hati sanubari, 

terus hati sanubari ini harus bisa tenang, ngleremake panca 

indera, hati sanubari merasa tentram, tidak ada perasaan apa-

apa, tidak ada harapan apa-apa. Isinnya hanya tenang. Ketika 

kita menenangkan hati, itu isinya ada paseksen. Kalau cara 

sujud secara fisik ya secara umum dilakukan dengan duduk 

bersila di atas lantai, supaya kondisi tubuh ini rileks mbak.
72

 

 

Dalam hal ini, Jaenuri juga menyatakan bahwa ketenangan 

adalah menjadi cara yang utama. 

Praktiknya ya menenangkan diri, memohon perlindungan. Kalau 

sudah terbiasa, dengan cara tenang, kadang-kadang disertai 

dzikir. Lama kelamaan ibarat banyu ki njero soyo mili. Soyo 

tentrem. Akhirnya mengendap, kalo sudah mengendap berarti 

kita sudah mendapatkan tuntunan dari Tuhan YME. Bukan 

perbuatan kita sendiri, itu merupakan anugerah dari Tuhan 

langsung. Kalau sudah khusyuk, ya mendapat ilham dari Tuhan 

Yang Maha Esa. Apa yang dicita-citakan ya sama, karena sudah 

                                                           
70

 Lihat wawancara nomor 03/W/24-VII/2019. 
71

 Arsip Anggaran Dasar Kongres XV di Wirobrajan Yogyakarta, tahun 2014, 62. 
72

 Lihat wawancara nomor 07/W/25-VIII/2019. 



79 

 

 

khusyuk, kalau sedang reruwet ya sembahyang, memohon 

perlindungan kepada Tuhan. Sama, paguyuban sumarah juga 

begitu, mengendapkan diri.
73

 

 

b. Syarat-syarat Sujud 

Ketika latihan sujud sebagai praktik spiritual paguyuban 

Sumarah, ternyata di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat mutlak 

yang harus dipenuhi. Sebagian penganut menyatakan syarat mutlaknya 

adalah niat dan berusaha mengendapkan keinginan. 

Pamudji berkata: “Tidak ada syarat-syaratnya mbak, bebas 

kog. Hanya mungkin memang harus benar-benar niat untuk 

mengendapkan segala keinginan supaya menghasilkan kualitas sujud 

yang baik.”
74

 

Hal yang sama juga dikatakan oleh Rusmiati. “Mboten wonten 

syarate mbak. Nggih langsung sujud kemawon. Syarat sakderengipun 

sujud nggih ngleremake ati sangking nafsu rumiyen. Supados naliko 

nglakoni sujud saget ayem.”
75

 (Tidak ada syaratnya, mbak. Lansung 

sujud saja. Syaratnya mengendapkan hati dari segaa nafsu sebelum 

sujud supaya ketika sujud bisa tenang.) 

Sudarwati dan Mujiono juga mengatakan hal senada: 

“Syaratnya niat, mbak. Dan berusaha membersihkan hati dari 

keinginan-keinginan. Pokoknya madep mantep ning Gusti Allah.”
76
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Sujud sumarah itu berbeda dengan sujud di dalam sholat 

dalam agama Islam yang penuh dengan syarat dan bacaan-bacaan. 

Jaenuri berkata: “Tidak ada mbak, beda dengan sholat yang banyak 

syaratnya. Latihan sujud sumarah ini ya langsung dilakukan. Yang 

penting mengendapkan semua keinginan dunia, melupakan sejenak 

hirup pikuk pekerjaan.”
77

 

c. Bacaan Sujud 

Ketika latihan sujud para warga Sumarah tidak dituntut untuk 

menghafalkan bacaan-bacaan apapun. Karena di dalam Sumarah tidak 

ada pakem bacaan yang harus dihafalkan. Justru menajdi sebuah 

kesalahan apabila ketika latihan sujud malah menghafalkan suatu 

bacaan. Praktiknya adalah dengan tetap diam, duduk bersila, atau 

duduk di kursi sesuai dengan tingkat kenyamanan masing-masing 

kelompok. Karena berdasarkan penelitian yang penulis lakukan selama 

beberapa bulan, ditemukan beragam praktik latihan sujud secara 

lahiriah, yaitu ada yang duduk bersila di lantai, ada pula yang duduk 

santai di kursi atau sofa. 

Latihan sujud sumarah dilakukan tanpa menggunakan bacaan 

yang pakem harus dihafalkan. Para peganut dibebaskan untuk 

membaca doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Apabila 

penganut sumarah adalah kebetulan beragama islam, maka mereka 

                                                           
77

 Lihat wawancara nomor 08/W/25-VIII/2019. 



81 

 

 

menggunakan dzikir dan doa-doa islam sebagai bacaan dalam latihan 

sujud sumarah.  

Seperti yang diungkapkan oleh Mujiono: “Sesekali kita 

berdzikir dengan pelan.”
78

 Juga yang dikatakan oleh Rusmiati: 

“Ingkang diwaos nggih saget dzikir, kados kalimat tasbih, istighfar, 

kadang nggih lailahaillAllah.”
79

 

Bahkan menurut Pamudji apabila penganut menghafalkan 

suatu bacaan tertentu justru menurutnya malah keliru. Ada unsur 

paksaan untuk menghafalkan suatu bacaan, sehingga inti dari sujud itu 

malah akan hilang. penganut yang menghafalkan bacaan tertentu akan 

berhenti di alam pikiran saja. 

Tidak ada yang dibaca. Ora ngapalne opo-opo. Lek ngapalne 

opo-opo malah keliru. Justru kalau menghafalkan sesuatu atau 

bacaan yang dipaksakan itu malah salah. Paguyuban sumarah 

itu tidak ada kleniknya, tidak ada doanya, karena doanya 

langsung minta perlindungan langsung kepada Allah. Kalo 

sudah tentram betul, ya bisa, langsung, tidak ada bukunya, 

dengan cara masing-masing. Pokoknya memohon kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. Atas ridlonya, asal kita percaya betul 

kepada Tuhan, pasti Gusti Allah paring ridlo. Semua itu atas 

nuraninya masing masing.
80

 

 

Menurut Jaenuri berdzikir diperbolehkan dengan mengikuti 

aliran napas. Tapi dengan jarang-jarang. “Sesekali berdzikir mengucap 

lailahaillAllah, mengikuti aliran napas ini, pelan-pelan, tidak sering 

mbak. Lebih banyak diam.”
81
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d. Bentuk-bentuk Sujud 

Latihan sujud Sumarah dilakukan oleh para penganutnya 

dengan kesadaran sepenuh hati. Bentuk-bentuk sujud pun dilakukan 

dengan cara yang beragam. Akan tetapi berdasarkan keterangan 

Sudarwati, ada tiga bentuk latihan sujud Sumarah yakni sujud 

pembuka, sujud pendalaman dan sujud penutup. Ketiga sujud tersebut 

dilakukan dengan cara yang sama, namun dengan kualitas sujud yang 

semakin bertambah seiring pergantian dari proses latihan yang awal 

menuju pertengahan hingga akhir sujud. Ia berkata: “Praktik sujudnya 

ya bentuknya sujud itu mbak. Seperti yang mbak ikuti kemarin. Hanya 

saja mungkin ada pembagian ya seperti sujud pembuka, sujud 

pendalaman, dan adanya sujud penutup. Namun untuk praktinya ya 

sama.”
82

  

Pamudji juga mengungkapkan bentuk-bentuk sujud 

berdasarkan pemahamannya. Ia mengatakan: “Bentuk praktik sujudnya 

ya hanya satu. Akan tetapi istilahnya mungkin mbak yang bermacam-

macam, seperti adanya sujud pembuka, sujud pendalaman, dan sujud 

penutup.”
83

 Senada juga dikatakan oleh Mujiono tentang bentuk 

latihan sujud Sumarah. Ada tiga bentuk latihan Sujud Sumarah, 

pertama sujud pambuko atau pembukaan adalah sujud dengan tujuan 

untuk mengawali latihan sujud berjamaah. Sujud pambuko ini 

dilakukan kurang lebih 10 menit. Kedua adalah sujud pendalaman, 
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yaitu sujud lanjutan  dari sujud pambuko. Dalam sujud pendalaman ini 

suasana hening dan tenang sangat terasa, apalagi dilakukan di malam 

hari. Sehingga dalam sujud pendalaman ini para anggota tampak 

khusyuk melakukan latihan sujud. Sujud pendalaman ini dilakukan 

kurang lebih 15-20 menit.  

“Sujud yang kami lakukan bentuknya sama saja. Dengan duduk 

santai di kursi. Bersama-sama kami melakukan sujud 

pembukaan, kemudian sujud pendalaman, dan ditutup dengan 

sujud penutupan. Sujud pambuko itu ya sujud untuk mengawali 

latihan sujud kami, istilahnya pemanasan lah mbak, kita lakukan 

kira-kira 10-15 menit. Sedangkan sujud pendalaman itu kita 

lakukan untuk melanjutkan meditasi kita yang sudah dimulai 

dengan sujud pambuko tadi. Dan ketika sujud pendalaman ini 

pemandunya berganti-ganti, waktunya pun lebih lama, sekira 

15-20 menit-an lah. Kualitas ketenangan pemandu pun akan 

berpengaruh pada kualitas sujud anggota yang lain. Dan di akhir 

ada sujud penutupnya sebagai penutup latihan kami. ”
84

 

 

Sujud pendalaman ini dipimpin oleh pendamping latihan atau 

dalam Sumarah disebut dengan Pamong. Pamong memimpin jalannya 

sujud pendalaman. Uniknya, pamong ini tidak hanya satu, akan tetapi 

bergantian dengan cara dilempar dari satu pamong ke pamong yang 

lain. apabila akan berganti maka dilemparkan kembali kepada pamong 

inti dan dilemparkan lagi ke pamong yang lain. Acara sujud 

pendalaman dipimpin oleh tiga pamong hingga selesai.
85

  

Usai sujud pendalaman sesi selanjutnya adalah cocogan atau 

berbagi cerita pengalaman dalam sujud. Dalam sesi ini antar anggota 

saling bertanya dan bercerita pengalaman, apakah sujud yang baru 
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dilaksanakan ini membawa ketenangan atau tidak.
86

 Dalam sesi 

cocogan tersebut peneliti menemukan sesuatu hal yang baru. Karena 

ternyata di dalam sujud pendalaman ini sesama anggota dapat 

berkomunikasi. Maksudnya, mereka dapat mengetahui kegalauan dari 

anggota lain, ternyata kegelisahan dan ketidakfokusan anggota lain 

tersebut mensugesti anggota lain sehingga dapat mengganggu 

konsentrasi. Akan tetapi, para jamaah yang hadir pada Jumat malam 

itu (26 Juli 2019), sepakat bahwa ketidaktenangan dari anggota lain 

diangap angin lalu dan tidak dihiraukan, serta kembail fokus kepada 

sujud masing-masing.
87

 

 

 

e. Pengalaman Sujud 

Pengalaman sujud yang dimaksud adalah sejumlah 

pengalaman pribadi atas praktik spiritual Sujud Sumarah yang dialami 

oleh para penganut. Meskipun tujuan utama latihan ini adalah untuk 

berdoa dan mendapatkan ketenangan, namun tidak sedikit juga yang 

masih belum mendapatkan hal-hal itu hingga harus rutin berlatih 

sampai mendapatkan kualitas latihan yang diinginkan.  Sudarwati 

berkata: “Ketika sujud itu kita fokus, dengan tetap berusaha mengingat 

Pencipta meskipun banyak gangguan di sekeliling kita. Ya, ketika 

sujud pengalaman yang saya dapatkan ya ketenangan. Itu pun masih 

sesekali ada gangguan sehingga tidak melulu mendapatkan 
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ketenangan.”
88

 Hal senada juga diungkapkan oleh Mujiono: 

“Pengalaman latihan sujud saya, terkadang fokus, terkadang fokus 

terpecah.”
89

 

Beberapa responden mengatakan pengalaman dalam sujud 

adalah pengalaman pribadi yang tidak bisa diungkapkan dengan 

definisi. Pengalaman seperti bertemu para leluhur, para tokoh, 

pahlawan, dan juga mengaku semakin dekat dengan Tuhan. Rusmiati 

mengatakan pengalaman utamanya ya bisa semakin dekat dengan 

Pencipta.” Pengalamanipun nggih saget ngaweruhi Gusti Allah.”
90

 

Pengalaman itu ditujukan hanya kepada Tuhan Allah yang 

muncul di dalam bayangan keika melangsungkan latihan sujud. 

Mujiono berkata: “Berusaha hanya Tuhan yang ada dalam pikiran kita 

ketika sujud. Akan tetapi masih seringkali bayangan-bayangan lain 

yang datang dan mengganggu. Tapi tidak boleh terganggu, harus tetap 

fokus kepada Allah.”
91

 

Berbagai pengalaman sebenarnya dialami oleh para 

responden. Akan tetapi mereka cenderung menikmati pengalaman 

sujud itu denga pribadinya sendiri. Karena memang seperti yang 

diajarkan oleh para pendahulu mereka bahwa pengetahuan dan 

tuntunan memang langsung datang dari Tuhan. Bahkan Pamudji 
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menyatakan apabila ia hanya isa merasakan ketenangan dalam latihan 

sujud.  

Pengalaman sujud yaitu ketenangan tadi mbak. Isinya cuman 

ngadem. Ora mikirne lahiriah, kebuTuhan, harus memusat. 

Meditasi ya begitu. Ketika hati tentram, pikiran tidak kemana-

kemana, pikiran memusat menjadi satu, barulah kita bisa 

menikmati apa yang kita angan-angan tadi. Apa yang 

dirasakan di dalam hati, apa yang disaksikan di dalam hati, itu 

baru keluar rasa yang isinya hanya enak, kepenak, tidak 

merasakan apa-apa, isinya di hati cuman fajar, padang. Tapi 

ingatnya kepada Tuhan itu terus, tidak putus. Ingat bukan 

karna pikiran, tapi karena ketenangan hati. Lama kelamaan 

karna itu dilaksanakan dengan penuh hikmah, akan 

membuahkan hasil ketentraman.
92

 

 

Jawaban atas permintaan dan keingintahuan mereka seperti 

terjawab di dalam melaksaakan latihan sujud. Jaenuri juga memiliki 

pengalaman yang sama. “Pengalamannya ya biasanya saya 

menemukan jawaban-jawaban atas panyuwunan saya. Latihan sujud 

ini kan isinya berdoa, jadi suatu ketika doa saya terkabul dan saya 

yakin Allah mengabulkan melalui latihan sujud ini.”
93

 

Latihan sujud Sumarah memiliki tujuan untuk mendekatkan 

diri kepada Tuhan, semaksimal mungkin para penganut Sumarah 

berusaha membayangkan Tuhan mereka yang Esa, tidak boleh ada 

yang lain. Jaenuri menyatakan biasanya memang ada bayangan-

bayangan lain yang datang mengganggu, namun sebisa mungkin 

bayangan yang datang adalah mengalihkan fokus jamaah. Jaenuri 

berkata: “Jadi ya semaksimal mungkin kami berusaha membayangkan 
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Gusti Allah, tidak boleh ada yang lain. Biasanya memang ada 

bayangan-bayangan lain yang datang mengganggu, namun sebisa 

mungkin kita biarkan. Tetap fokus kepada Allah.”
94

 Kutipan senada 

juga dikatakan oleh Rusmiati: “Ingkang dibayangne nggih Gusti Allah 

mawon, mboten wonten lintunipun.”
95

 

Bahkan responden yang lain menyebut kualitas sujud masih 

belum mapan apabila masih membayangkan hal lain selain Tuhan. 

Pamudji berkata: “Yang dibayangkan hanya Gusti Allah saja. Kalau 

masih membayangkan yang lain berarti kualitas sujudnya masih belum 

mapan.”
96
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BAB IV  

ANALISIS PRAKTIK DAN POLA KOMUNIKASI SPIRITUAL DALAM 

SUJUD SUMARAH 

 

A. Analisis Praktik dan Bentuk Pola Komunikasi Spiritual Sujud Sumarah 

1. Praktik Spiritual 

Praktik spiritual yang dilakukan umat memiliki tujuan untuk 

menciptakan sebuah hubungan yang baik dengan Pencipta, sehingga dapat 

meneguhkan keimanan dan ketenangan dalam hati manusia. Setiap 

penganut agama dan penghayat kepercayaan memiliki praktik spiritual 

masing-masing yang tujuannya seperti tersebut di atas, termasuk praktik 

spiritual Sujud yang dilakukan oleh penganut penghayat aliran 

kepercayaan Sumarah. 

a. Sujud Filosofis 

Sujud yang dilakukan oleh para penganut Sumarah merupakan 

sujud yang diartikan secara filosofis. Artinya, sujud filosofis diartikan 

bahwa sujud tidak dilihat pada posisinya, akan tetapi pemaknaan 

individu ketika melaksanakan praktik tersebut. Apabila di dalam 

agama Islam ada syariat sujud di dalam sholat yang berarti meletakan 

dahi di tanah (sajadah) dengan posisi telungkup dan kaki ditekuk serta 

tubuh mengarah ke kiblat. Itu dinamakan sujud secara harfiah. Akan 

tetapi sujud di dalam Sumarah adalah sebuah bentuk posisi meditasi. 

Artinya, sujud dilakukan tidak berpaku pada syarat tertentu yang 

88 
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mengikatnya. Sujud Sumarah dilakukan dengan beragam posisi, 

duduk, bersila, atau posisi tidur. Serta tidak ada syarat-syarat yang 

mengikat. Hal ini dibuktikan dengan argumen dari salah satu penganut 

Penghayat Aliran Kepercayaan Sumarah: 

Sujudnya dengan lenggah, duduk bersila, tapi bisa juga duduk 

di kursi. Tapi kebanyakan ya duduk bersila di gelaran. Hati 

terpusat ora mikirne opo-opo. Tapi lek kora dilatih angel, 

karena fokusnya yang susah. Fokus sampai hati tentram. 

Pancaindra sebanyak lima ini harus diendapkan. Tidak boleh 

melihat kesana kemari, pendengaran boleh mendengar tapi 

tidak boleh ditanggapi. Isinya memusat satu terhadap Tuhan 

YME. Isinya mung eleng marang gusti Allah. Caranya ada 

yang berdzikir, jarang-jarang, menurut aliran napas ini. Beda 

dengan sujud-sujud dalam Islam, pokoknya menentramkan hati 

supaya lerem. Di dalam sujud itu para penganut berusaha 

mendekakan diri dan berkomunikasi dengan Tuhan. Duduk 

bersila bersama-sama itu supaya santai dan rileks.
1
 

 

Sujud Sumarah merupakan suatu jalan yang baik untuk 

menuju Sang Pencipta. Karena dengan latihan sujud maka penganut 

Sumarah berusaha melakukan pendekatan sedekat-dekatnya dengan 

Tuhan serta berusaha untuk mampu mengkomunikasikan apa yang 

menjadi keinginannya. Sujud Sumarah ini selain dimaknai secara 

filosofis, sujud Sumarah dilakukan tanpa menggunakan syarat dan 

bacaan yang mengikat. Karena apabila diikat dengan banyak syarat 

dan bacaan sujud, maka kualitas sujud masih berada di dalam alam 

pikiran saja, karena fokus pada bacaan dan syarat itu. Sehingga sujud 

menjadi tidak fokus pada satu titik. Menurut beberapa anggota 

Sumarah, memang sujud Sumarah ini dilakukan dengan niat hati ingin 
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mendekatkan diri kepada Allah. Tentu saja dengan syarat yang mutlak 

meskipun tanpa diajarkan adalah dengan membersihkan batin dari 

segala keinginan panca indra. 

b. Sujud Sumarah bagian dari Mistik Kejawen 

Konsep komunikasi vertikal yang dilakukan oleh para penganut 

Sumarah diakui oleh mereka sebagai bagian dari bentuk kejawen. 

Mengapa? Karena kejawen adalah pemahaman dalam menjalani laku 

spiritual untuk mendapatkan kebersihan diri melalui penghayatan. Jika 

di dalam kejawen tradisional dimensi batin terkesan meliputi dan 

bersifat laten, maka kejawen sekarang semakin jelas sebagai sebuah 

jalinan yang menyangkut penghayatan.
2
 Dalam hal ini, pelaku mistik 

kejawen menjalani berbagai laku prihatin untuk menuju kebersihan diri 

seperti laku tapa brata.
3
 Sementara di dalam laku spiritual dalam 

Aliran Penghayat Sumarah, berbagai laku prihatin dilakukan secara 

mandiri tanpa adanya tuntutan syarat.  

Ketua Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) 

kabupaten Ponorogo juga mengungkapkan argumen yang menguatkan 

pernyataan itu. Bahwa semua aliran penghayat kepercayaan adalah 

kejawen. Dasarnya karena secara konsep kebatinan dan berketuhanan, 

Sumarah dengan kejawen merupakan hal yang sama. Bedanya, 

kejawen lebih banyak syarat dan laku prihatin yang harus dilakukan 
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demi kebersihan hati dan ketentraman jiwa itu. Sementara Sumarah, 

yang perlu dilakukan adalah dengan latihan Sujud saja. Namun 

keduanya sama-sama berusaha mengendapkan nafsu panca indra. 

Sehingga menurut penulis, berangkat dari perbincangan dengan 

penganut Sumarah, ditemukan bahwa, sebenarnya Sumarah adalah 

suatu bentuk mistik kejawen yang dikemas secara modern.  

Akan tetapi, para pendahulu Sumarah, seperti yang disebut 

sebagai pembawa wahyu Sumarah, Soekino Hartono, tidaklah 

memiliki proyeksi kejawen modern. Akan tetapi, ia telah menjalani 

perjalanan nafas magis yang panjang. Pola komunikasi kebatinan 

sudah ia serap dari berbagai aliran. Hingga suatu ketika, ia bertapa di 

sebuah kebun, dan dalam meditasinya itu ia mendapatkan sebuah 

ilham yaitu ilmu Sumarah. 

Argumen yang mendukung pernyataan penulis adalah 

perkataan dari Pamudji yang mengatakan bahwa konsep Sumarah 

dengan kejawen secara pendekatan kepada Tuhan memang sama. 

“Secara konsep memang sama dengan kejawen ya mbak, sama-sama 

memahami ketuhanan dengan sedalam-dalamnya. Akan tetapi kami 

tidak menggunakan syarat-syarat yang mengikat.”
4
 

Bahkan Sudarwati juga mengatakan hal yang sama: “Sumarah 

itu penghayatan, kejawen juga filosofis. Menurut saya praktik 

spiritualnya saja yang beda, konsepnya sama dengan kejawen. Haya 
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caranya saja yang beda. Yang dituju satu Tuhan Pencipta. Semua akan 

kembali pada pencipta. Sumarah juga bisa disebt kejawen. Sumarah 

tidak pernah ada syarat syarat yang mengikat.”
5
   

Kejawen adalah cara bertuhan versi Jawa. Sementara para 

penganut Sumarah di Ponorogo adalah asli suku Jawa. Sehingga secara 

konsep kebatinan memang keduanya adalah bagian yang tidak 

terpisahkan.  

Kejawen itu kan cara bertuhan versi Jawa dengan memahami 

kehidupan alam semesta. Kalau menurut saya bukan sih mbak. 

Sumarah itu murni keinginan manusia untuk mendekatkan diri 

kepada Allah. Itu saja. Terkadang kejawen itu masih 

menggunakan syarat-syarat lain seperti penggunaan dupa dan 

sebagainya. Tapi secara konsep kebatinan sepertinya sama ya, 

karena kita kan hidup di Jawa. Saya kira konsepnya sama 

dengan Sumarah. Karena sama-sama menuju Tuhan.
6
 

 

Pemahaman tentang kejawen bagi masyarakat abangan 

memang masih tertutup dengan pemahaman adanya alat-alat seperti 

bunga, dupa, dan menyan. Sementara kejawen yang sejati adalah 

terletak pada proses pendekatan individu dengan Tuhannya. Terlepas 

dari alat-alat yang menjadi pendukung seperti jaman dahulu, atau 

sekarang masih mungkin dilakukan oleh masyarakat. Kejawen sendiri 

memiliki beberapa sifat, seperti kejawen bersifat okultis, mistik, 

theosofis, bahkan etis.
7
 

Selain pemahaman tentang kejawen, hal yang perlu dipahami 

kembali adalah praktik latihan sujud Sumarah sama dengan praktik 
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meditasi atau bahkan yoga dalam istilah modern. Tujuannya pun juga 

hampir sama yaitu mendapatan ketenangan hati dan pikiran individu 

dengan jalan memusatkan pikiran.  

Pamudji berkata: Iya betuk sekali  mbak, mirip dengan 

meditasi. Hanya saya kami tidak menyebut meditasi, tapi kami 

menyebutnya latihan sujud Sumarah. Kenapa praktik 

spiritualnya disebut latihan, karena merasa tidak bisa apa-apa, 

kita ini hanya latihan untuk menentramkan hati, yang 

menuntun Tuhan YME, dengan kesaksian di dalam batin. Batin 

itu pokok e tentrem ayem, mboten kelingan opo-opo. Isine 

naming satu yaitu percoyo dumateng Allah.
8
 

 

Meskipun sama dengan meditasi maupun yoga, akan tetapi 

mereka mengaku menyebutnya sebagai latihan sujud. Disebut latihan 

karena para penganut berusaha merendahkan diri di hadapan Tuhan 

dalam beribadah. Istilah latihan akan membuat para penganut tetap 

berusaha untuk terus memperbaiki kualitas sujud mereka. Karena 

mereka merasa tidak bisa apa-apa kecuali hanya terus berlatih. 

Sudarwati mengatakan: “Ya, mungkin sama mbak. Tapi kita 

menyebutnya ya bukan meditasi, apalagi yoga. Kita menyebutnya tetap 

Latihan Sujud.”
9
 

Pamudji berkata: “Jenenge latihan ki ming menentramkan hati 

sanubari. Dadi yo mung meneng, ora ngapalne opo-opo. Lek 

ngapalne opo opo malah keliru. Dadi kita hanya dnegan sujud 

sumarah, sujud ki eleng, sumarah ki manut, dadi eleng lan 

manud maring kersaning gusti Allah.”
10

 

 

Kualitas sujud ini dapat diidentifikasi dari rasa yang dirasakan 

ketika menjalani latihan sujud. Kondisi sumuk (pengap) dan masih 
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banyak pikiran berarti sujud belum bisa dikatakan tenang. Karena hati 

harus tenang dan tentram tanpa memikirkan segala hal keduniaan. 

Bentuk latihannya adalah seluruh panca indera dan segala keinginan 

harus diendapkan terlebih dahulu selama sujud. Mata boleh melihat 

tapi tidak boleh memperhatikan, hidung boleh mencium tanpa 

diperhatikan, telinga dapat mendengar tanpa diperhatikan, karena 

pikiran harus memusat menuju yang Satu.
11

 Latihan seperti ini 

membutuhkan ketekunan yang konsisten, latihan pada tahun-tahun 

pertama dan kedua masih belum bisa mendapatkan hasil yang baik.  

 

2. Pola Komunikasi Spiritual dalam Sujud Sumarah 

Pola komunikasi spiritual merupakan model komunikasi dimana 

komunikator sebagai pemohon yang menyampaikan pesan kepada 

komunikan, dalam konteks pembahasan ini Komunikan adalah Allah swt.  
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Model komunikasi spiritual yang terdapat di dalam praktik Sujud 

Sumarah merupakan bagian dari bentuk komunikasi ritual dan komunikasi 

ekspresif. Disebut sebagai komunikasi ritual karena komunikasi ritual 

adalah sebuah bentuk aktivitas yang rutin dilakukan secara kontinu 

sehingga bisa mewujudkan ekspresi simbol dari suatu kelompok. 

Seperti yang tampak dalam kutipan wawancara dengan Pamudji, 

“Tapi lek ora dilatih angel, karena fokusnya yang susah. Fokus 

sampai hati tentram. Pancaindra sebanyak lima ini harus 

diendapkan. Tidak boleh melihat kesana kemari, telinga boleh 

mendengar tapi tidak boleh ditanggapi. Isinya memusat satu 

terhadap Tuhan YME.”
12

 

 

Berdasarkan kutipan itu jelas bahwa sebuah ritual, dalam hal ini 

adalah laku spiritual praktik Sujud Sumarah perlu dilakukan berulang-

ulang. Selain sebagai fungsi komunikasi ritual, namun juga memiliki 

fungsi lain yaitu penyempurnaan kualitas sujud yang lebih baik. Sehingga 

dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelaku latihan. Bahkan, mereka juga 

menyebutnya sebagai “latihan”, hal ini tentu menjadi pengingat bagi para 

pelaku sujud untuk terus berlatih dan mendalami latihan karena sebagai 

manusia memang pada hakikatnya tidak dapat berbuat apa-apa kecuali 

berlatih dan berusaha terus. 

Latihan sujud Sumarah dipahami sebagai fungsi komunikasi 

ritual, karena menekankan pada pemaknaan simbol atau perilaku manusia 

secara kolektif yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat.
13

 

Komunikasi ritual dalam latihan sujud Sumarah juga merupakan bentuk 
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dari komunikasi ekspresif. Karena dari adanya praktik latihan sujud 

Sumarah ini diartikan sebagai bentuk sekelompok masyarakat yang 

mengekspresikan keyakinan dan kepercayaannya yang bersifat religius.  

Berdasarkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah 

dikupas di dalam bab sebelumnya, maka pola komunikasi spiritual dalam 

praktik sujud Aliran Kepercayaan Sumarah dapat diketahui dari ketiga 

model pola yang ditawarkan oleh Nina Syam. Dari ketiga model 

sebelumnya, ada satu model yang mirip dengan pola komunikasi spiritual 

di dalam praktik sujud Sumarah ini. Model praktis dari gagasan Nina 

Syam mirip dengan pola komunikasi spiritual yang dilakukan para 

penganut Sumarah di Ponorogo ini. Gambaran model tersebut adalah 

sebagai berikut: 
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Proses Komunikasi Spiritual Model Praktis
14
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Analisi model praktis dengan kesesuaian komunikasi spiritual 

dalam praktik sujud Sumarah adalah sebagai berikut: Manusia beribadah 

kepada Tuhannya diwujudkan oleh para penganut paguyuban Sumarah 

dengan praktik latihan Sujud. Sujud adalah bentuk ibadahnya karena di 

dalam sujud terdapat unsur-unsur religius dan tujuan mendekatkan diri 

kepada Pencipta. Para warga Sumarah yang sedang menjalankan ibadah 

sujud, atau bahkan rutin melakukannya, baik secara berjamaah rutin 

maupun secara individu, maka ia akan berusaha mengenal dan 

berkomunikasi dengan Tuhan. Komunikasi itu mereka wujudkan dengan 

doa-doa yang ia panjatkan disertai dzikir-dzikir yang membantu 

memusatkan pikiran menuju satu titik.  

Model itu menunjukkan adanya pengenalan manusia terhadap 

Tuhan dengan adanya ayat-ayat Kauniyah dan Qur’aniyah yang 

diwujudkan di dalam keberadaan alam semesta dan firman Allah swt 

dalam kitab suci Al-Qur’an (apabila beragama Islam, namun apabila 

beragama lain maka ayat Qur’aniah itu disesuaikan dengan kitab agama 

penganut). Alam semesta merupakan bentuk dari Sunnah yang memang 

dipercaya sebagai wujud kuasa Tuhan. Pengenalan manusia kepada 

Pencipta melalui proses alam semesta dan segala ciptaan-Nya ini semakin 

teguh dengan adanya firman-firman Tuhan di dalam kitab suci.  

Pengenalan individu kepada Tuhannya melalui kedua jalur itu 

menjadi petunjuk yang kuat terhadap pedoman hidup sehari-hari. Segala 
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perintah dan larangan akan muncul dari pengenalannya kepada Yang Esa 

itu. Dalam hal ini proses komunikasi spiritual sedang berlangsung, ketika 

individu berusaha mengenal Tuhannya, ia mencari-cari di alam semesta 

dan dari beberapa firman. Kemudian merenungkannya dalam laku 

meditasi atau yang disebut dengan  latihan Sujud Sumarah. Para penganut 

memfokuskan pikiran kepada satu titik, membaca dzikir sesekali, dan 

mengendapkan pancaindra hingga lenyaplan hawa nafsu dunia.  

Ketika segala perintah dan larangan (sesanggeman) sudah 

dipahami, jawaban atas kegelisahan sudah didapatkan, dan yang ada 

hanyalah sebuah ketenangan berkomunikasi dengan Pencipta, maka pelaku 

sujud Sumarah akan mencapai sebuah tujuan hidup yang didambakannya 

yaitu ridlo Tuhan. Sehingga pemahaman akan simbol Tuhan yang 

diwujudkan dalam simbol semesta akan berpengaruh pada pemahamannya 

kepada Tuhan. Pelaku sujud akan lebih tenang hati dan pikirannya. 

Menjadi lebih bijaksana dalam berkehidupan dan mengendalikan nafsu 

amarahnya.  

 

Basis Komunikasi Spiritual Aliran Sumarah 

Komunikasi spiritual merupakan komunikasi intrasubjektif. 

Artinya, komunikasi ini berlangsung di dalam diri manusia. Komunikasi 

jenis ini tidak berhubungan dengan orang lain. Di dalam komunikasi 

intrasubjektif ini manusia berkomunikasi dengan dirinya sendiri dan 

berusaha menjangkau sesuatu yang lebih besar dari dirinya yang dapat 



100 

 

 

disebut ruh semesta. Akan tetapi komunikasi ini berbeda dengan 

komunikasi transendental yang berhubungan dengan transenden. Sebuah 

relasi manusia dengan Tuhan disebut sebagai transendental apabila relasi 

itu tidak dapat dikategorikan sebagai relasi. Konsep transendental ini 

memiliki peranan untuk menentukan bagi determinasi realitas adi indrawi. 

Hal ini berguna untuk mengungkap realitas Tuhan. Artinya, yang 

transendental dalam arti logis memiliki hubungan hakiki dengan yang 

transenden atau realitas metafisik. Hal ini tentu berbeda dengan konsep 

komunikasi spiritual yang dibahas dalam karya ini.  

Pelaku sujud Sumarah dalam melakukan laku ritual sujud 

berlandaskan pada basis ketauhidan. Para pelaku sebelum memeluk aliran 

sebagai jalan penghayatan, mereka sudah terlebih dahulu memeluk  

agama. Sehingga pemeluk aliran Sumarah, sudah memiliki basis 

ketuhanan akan ke-Esa-an Tuhan. Hal ini mengantarkan aliran Sumarah 

kepada dasar teologi.  

Teologi artinya pengetahuan manusia tentang mengenai sifat 

Tuhan, dasar kepercayaan kepada Tuhan, dan agama terutama terhadap 

kitab suci. Kepercayaan inilah yang mengantarkan aliran Sumarah menuju 

kepada komunikasi spiritual yang dituangkan dalam sujud sumarah 

sebagai bentuk simbol ekspresi religius. Sehingga maksud dari komunikasi 

spiritual adalah sebuah bentuk komunikasi yang diekspresikan melalui 

simbol-simbol ataupun ritus peribadatan. Tujuannya tidak semata-mata 
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hanya menuju kepada yang transenden, akan tetapi memang berusaha 

untuk mengekspresikan aksi religius tersebut untuk bisa dipahami.  

Basis teologi yang menjadi dasar komunikasi spiritual Aliran 

Kepercayaan Sumarah adalah adanya sesanggeman dan wewarah. 

Sembilan poin sesanggeman yang sudah dijelaskan dalam bab 

sebelumnya, menjadi pedoman bagi penganut Sumarah. Mereka 

menyadari sebuah kesanggupan kepada Tuhan dan diri sendiri. Poin 

pertama sesanggeman bermakna penganut aliran ini yakin bahwa Tuhan 

itu ada yang menciptakan dunia seisinya. Mereka percaya bahwa Tuhan 

telah mengajarkan manusia untuk berlatih menyaksikan dan membuktikan 

eksistensi Tuhan dengan cara latihan sujud Sumarah. Berdasarkan 

seasanggeman itu, dengan berlatih mengadakan perjumpaan dengan Tuhan 

dan memperlajari secara mendalam adanya seluruh alam semesta dan 

mendalami kitab suci, maka warga Sumarah mampu menuju pendalaman 

ke dalam dirinya sendiri. Sehingga ilmu yang diperoleh dan dipergunakan 

para penganut Sumarah dapat menyaksikan dan membuktikan ilmu secara 

luas.  

Sesanggeman Sumarah juga mengandung isi bahwa manusia 

senantiasa harus mempelajari dan rajin menambah wawasan ilmu 

pengetahuan lahir dan batin. Sehingga keyakinan akan ilmu tersebut tidak 

sebatas keyakinan kosong, akan tetapi keyakinan yang berdasarkan pada 

kehidupan abadi. Sehingga, dengan sesanggeman para pelaku sujud 
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Sumarah akan berusaha merelasikan antara pengetahuan lahir dan batin 

sehingga mampu menuju satu titik fokus yaitu Tuhan. 

Dan berikut hasil proyeksi komunikasi spiritual dalam Sumarah: 

Bagan 1.4 

Proses Komunikasi Spiritual Model Praktis Sujud Sumarah 

 

 

 

 

 

Berkomunikasi 

denganTuhan 

Kegelisahan akibat faktor 

eksternal yang berada dalam 

tanda alam semesta. 

Faktor internal yang 

menjadi dasar akan 

kebutuhan spiritual untuk 

bersandar. 

Perintah dan larangan Tuhan (Allah) 

Yang dituangkan dalam 

sesanggeman dan wewarah. 

Untuk mencapai 

tujuan hidup (ridla 

Tuhan) 

Penganut melakukan Praktik Sujud 

Pemahaman makna sujud sehingga 

didapati ketentraman jiwa para 

penganut Sumarah. 

  

melalui 
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Pendekatan fenomenologi yang digunakan menghasilkan jawaban-

jawaban dari objek penelitian dengan jujur. Dari jawaban-jawaban yang 

didapatkan dari narasumber maka ditemukanlan pola komunikasi model 

praktis. Model pola komunikasi yang terbentuk antara penganut Sumarah 

dengan Tuhannya telah melalui proses panjang untuk menuju sebuah 

tujuan yang hendak dicapai para penganut. Proses tersebut terbentuk 

dalam beberapa hirarki.  

Hirarki yang pertama penganut Sumarah dalam laku spiritual sujud 

berada dalam tahap pemahaman awal dengan cara berusaha 

menghubungkan laku praktik secara harfiah dengan laku praktik sujud 

secara filosofis. Pada taraf ini penganut Sumarah mulai mencari-cari 

pemahaman tentang ilmu Sumarah dan latihan sujud sebagai meditasi 

untuk menuju proses penenangan diri. Menuju hirarki selanjutnya, kualitas 

sujud individu penganut Sumarah mulai menunjukkan kepada hal yang 

positif. Pikiran sudah mulai menunjukkan tingkat fokus dengan niat yang 

semakin kuat menuju kualitas sujud yang lebih baik. Doa-doa dipanjatkan 

sebagai alat untuk membawa kesadaran menuju pikiran yang fokus pada 

satu titik. Dalam praktik yoga, hal ini penting dilakukan untuk kesehatan 

tubuh. Karena secara psikologis, ketenangan pikiran berpengaruh besar 

kepada kesehatan tubuh.  

Seperti dalam kutipan wawancara dengan  Pamudji: Isinya mung 

eleng marang Gusti Allah. Caranya ada yang berdzikir, jarang-

jarang, menurut aliran napas ini. Beda dengan sujud-sujud dalam 

Islam, pokoknya menentramkan hati supaya lerem. Di dalam sujud 

itu para penganut berusaha mendekatkan diri dan berkomunikasi 
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dengan Tuhan. Duduk bersila bersama-sama itu supaya santai dan 

rileks.
15

 

 

Kutipan tersebut jelas menggambarkan bahwa hirarki yang kedua 

ini menunjukkan kepada tentramnya hati dan pikiran. Penganut mencoba 

untuk menghubungkan pesan yang ada di dalam benaknya supaya sampai 

kepada Sang Agung. Proses komunikasi spiritual seperti ini diproyeksikan 

ke dalam sebuah “pola pertama”. Individu yang melakukan laku spiritual 

sujud adalah sebagai komunikator ulung yang dengan jalan mengendapkan 

segala nafsu, maka diharapkan pesan akan sampai kepada Sang 

Komunikan yang dalam proses ini adalah Tuhan Allah swt.  

Puncak dari hierarki itu adalah bahwa manusia, dalam hal ini 

penganut Sumarah yang menjalankan laku ritual sujud, panca indra 

berhasil mengendap. Hati merasa tentram, pikiran bisa memusat. Panca 

indra bisa merasakan hal-hal indrawi, akan tetapi pikiran bisa 

mengabaikan segala hal yang dalam teori komunikasi disebut dengan 

noise atau kendala komunikasi. Segala gangguan yang mengganggu 

komunikasi pelaku sujud dengan Penciptanya, maka diabaikan dan pikiran 

tetap fokus satu titik.  

Isinya cuman ngadem. Ora mikirne lahiriah, kebutuhan, harus 

memusat. Meditasi ya begitu. Ketika hati tentram, pikiran tidak 

kemana-kemana, pikiran memusat menjadi satu, barulah kita bisa 

menikmati apa yang kita angan-angan tadi. Apa yang dirasakan di 

dalam hati, apa yang disaksikan di dalam hati, itu baru keluar rasa 

yang isinya hanya enak, kepenak, tidak merasakan apa-apa, isinya 

di hati cuman fajar, padang. Tapi ingatnya kepada Tuhan itu terus, 

tidak putus. Ingat bukan karna pikiran, tapi karena ketenangan hati. 
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Lama kelamaan karna itu dilaksanakan dengan penuh hikmah, 

akan membuahkan hasil ketentraman.
16

 

 

Suasana hening sangat mendukung bagi pelaku latihan sujud untuk 

memusatkan pikirannya ke dalam komunikasi spiritual ini. Latihan sujud 

Sumarah ini memang dilakukan dalam keadaan hening, sunyi dari 

kebisingan. Gerakan sekecil apapun akan terasa sensitif, bahkan para 

penganut mengakui apabila kondisi ketenangan hati dan pikiran penganut 

lain di sebelahnya sedang tidak baik, maka hal itu akan bisa dirasakan oleh 

orang lain dalam sebuah majlis jamaah sujud yang sama. 

Artinya, dalam taraf ini, mata batin pelaku sujud Sumarah sangat 

sensitif. Bahkan dalam beberapa kasus, tidak jarang pelaku sujud 

mengalami pertemuan dengan orang-orang terdahulu mereka. Atau bahkan 

pertemuan dengan bangsa non-indrawi. Akan tetapi, bagi pelaku sujud, 

pertemuan-pertemuan itu adalah sebuah gangguan (noise). Sehingga sebisa 

mungkin tidak dihiraukan. Latihan sujud yang berlangsung selama 15 

hingga 20 menit secara berjamaah itu dirasa cukup mampu membuat 

ketentraman. Apalagi dilakukan secara rutin. Latihan sujud itupun juga 

bisa dilakukan secara individu di rumah masing-masing. Dengan syarat 

niat dan berlatih mengendapkan nasfu duniawi seperti, keinginan, 

pekerjaan, masalah-masalah rumah tangga dan kegelisahan dunia. 

Model praktis dari ketiga model pola komunikasi spiritual yang 

digagas oleh Nina Winangsih Syam menjadi jawaban atas pertanyaan 

peneliti tentang bagaimana pola komunikasi spiritual yang dilakukan 
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dalam praktik sujud aliran kepercayaan Sumarah. Berbagai kepercayaan 

dan keagamaan yang telah dianut sebelumnya, maka manusia berusaha 

untuk lebih mengenal Tuhannya dengan cara beribadah. Ibadah yang 

dilakukannya pun tidak terbatas pada tataran fisik saja, akan tetapi juga 

berdasarkan pengetahuannya akan tanda-tanda alam semesta. Lantas 

tanda-tanda yang diwujudkan dengan berbagai bentuk fisik alam semesta, 

sebab akibat dari tanda-tanda itu, manusia merasa ada sesuatu yang lebih 

besar dari adanya alam semesta yang besar itu. Di dalam diri manusia 

yang hidup di alam kosmos ini terdapat metakosmos yang berisi 

kekacauan.  

Kekacauan yang terdapat di dalam diri manusia akan berpengaruh 

besar di dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Misalnya, keadaan sedih, 

susah, polemik pekerjaan, konflik dengan rekan sejawat, atau kondisi 

apapun yang membuatnya ingin bersandar kepada sesuatu yang lebih 

besar. Faktor eksternal tersebut juga merupakan tanda-tanda alam semesta 

yang diciptakan oleh Dzat yang lebih besar. Adanya firman Tuhan di 

dalam kitab-kitab suci agama brahamistik ataupun di dalam kitab-kitab 

lain merupakan pernyataan definitif dari adanya alam semesta itu. Apa 

yang disebut sebagai ayat Kauniyah dan ayat Qur’aniyah harus berjalan 

seimbang. Karena keduanya diciptakan memang untuk pedoman laku 

kehidupan manusia.  

Kemudian dari keduanya maka manusia penganut Sumarah akan 

menemukan perintah dan larangan atau yang disebut dengan 
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sesanggeman. Sesanggeman dalam konteks ini sebagai koridor perjalanan 

laku hidup para penganut aliran. Sesanggeman ini menjadi batasan-batasan 

para penganut untuk tidak keluar dari koridor yang sudah ditetapkan 

bersama. Bahwa, sesanggeman telah ditetapkan oleh para pendahulu pada 

tahun 1940 silam. Laku spiritual latihan sujud dengan kualitas yang sudah 

baik maka individu tersebut secara personal akan mendapatkan sebuah 

ilham, atau disebut sebagai ngelmu. Istilah di dalam istilah Jawa nilainya 

lebih dari sekedar ilmu. Karena ngelmu lebih menekankan pengetahuan 

yang didapat dari rasa. Dalam konteks masyarakat Jawa, ilmu dipandang 

sebagai knowledge, sedangkan ngelmu sebagai gnosis, yaitu bentuk 

spiritual yang tidak saja mengandalkan intelektual tetapi intuitif. Jika ilmu 

didasari akal, ngelmu mendasarkan pada seluruh organ tubuh.
17

 

Latihan sujud yang baik akan membawa para penganut Sumarah 

kepada tujuan hidup yaitu ridlo Tuhan atau sangkan paraning dumadi. 

Adanya perintah dan larangan yang telah menjadi rule kehidupan maka 

para penganut sumarah akan mengetahui pemahaman tentang pemaknaan 

simbol firman Tuhan. Firman Tuhan baik berupa ayat di dalam kitab atau 

tanda-tanda alam semesta. Penganut Sumarah mengakui bahwa tujuan 

melakukan latihan sujud adalah demi mendapatkan sebuah ketentraman 

jiwa secara lahir dan batin.  

Secara sadar penganut Sumarah ketika sujud telah melalui proses 

komunikasi Spiritual, yaitu komunikasi intrasubjektif yang membentuk 
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persepsi setiap orang. Komunikasi spiritual merupakan komunikasi yang 

berlangsung di dalam diri, dengan sesuatu ‘di luar diri’ yang disadari 

keberadaannya oleh individu karena adanya kesadaran tentang esensi di 

balik eksistensi.
18

 

 

B. Analisis Fungsi dan Makna Sujud Sumarah 

1. Fungsi Sujud 

Fungsi sujud Sumarah merupakan sebuah kegunaan dan peran 

sujud yang secara sadar menjadi tujuan dilakukannya praktik spiritual 

tersebut bagi penganut penghayat aliran kepercayan Sumarah. Terdapat 

empat fungsi sujud Sumarah bagi individu penganut, yaitu: 

a. Menjaga Kualitas Iman dan Taqwa 

Sujud Sumarah secara umum dilakukan oleh para penganut 

Sumarah dengan jalan perlunya menjalani penyucian diri melalui 

proses yang sejalan dengan apa yang dialami pada tingkat individual. 

Perkembangan spiritual dihayati sebagai perjalanan yang diliputi 

ketegangan dan bukan rangkaian peralihan yang tanpa rintangan. 

Fungsi dari latihan sujud sebagai laku komunikasi adalah berusaha 

mendapatkan sebuah kebahagiaan dengan jalan menenangkan hati dan 

pikiran. “Manfaatnya, karena tujuan kami itu mendekatkan diri 

kepada Allah, maka manfaatnya adalah mendapat ridlo dari Allah dan 
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kita itu melakukan sehari-hari kita menjadi lebih teratur dan 

tenang.”
19

 

Manfaat dari laku spiritual Sujud Sumarah ini juga dirasakan 

oleh anggota paguyuban yang lain. Sudarwati berkata: 

Manfaatnya banyak ya mbak, karena semua sumber aktivitas 

kehidupan di dunia adalah ketenangan hati dan keteangan 

pikiran. Ketika hati dan pikiran tidak bisa tenang, kan hidup 

kita jadi kacau balau. Ketika kita bisa mengendalikan dnegan 

kemampuan menenangkan hati, maka sehari-hari kita lancar 

dengan menyandarkan segalanya pada Tuhan.
20

 

 

b. Meningkatkan kualitas beribadah 

Tujuan utama menjalani praktik spiritual sujud Sumarah 

adalah untuk mendekatkan diri dengan Pencipta yang berpengaruh 

pada kualitas beribadah. Ajaran ilmu di dalam paguyuban ini 

bukanlah ilmu untuk mencari kesaktian ataupun seperti klenik dan 

mencari mantra. Penganut aliran ini memahami bahwa ilmu Sumarah 

bukan untuk persoalan yang bersifat mendahului kehendak Tuhan. 

Akan tetapi warga Sumarah paham akan konsep Ketuhanan melalui 

kebatinan. Argumen yang mendukung pernyataan itu adalam kutipan 

wawancara dengan salah satu penganut aliran Sumarah. 

Yang paling utama adalah kita bisa mendekatkan diri dengan 

Tuhan, karena tujuan latihan sujud ini ya itu, bukan untuk 

mencari kesaktian atau jopo montro atau klenik. Namun kami 

memang berupaya mendapat paseksen dari Allah. Dengan 

begitu, hanya ketentraman yang kami terima. Pengaruhnya 

luar biasa mbak dalam sehari-hari, karena ya yang sudah saya 

katakana tadi, bisa mengontrol amarah kepada anak, 

keluarga, dan yang lain.
21
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c. Meningkatkan kualitas akhlak 

Pasca melakukan latihan sujud, berdampak kepada kondisi 

hati dan pikiran yang lebih bisa stabil. Amarah pun mulai bisa 

dikendalikan oleh hati. Perbedaan antara sebelum melakukan sujud 

dengan setelah melakukan sujud pun terasa dialami oleh penganut 

paguyuban. Sehingga akan berpengaruh pada kualitas akhlak masing-

masing individu. 

Kondisi ketentraman hati terasa antara sebelum dan sesudah 

melakukan praktik latihan Sujud. Pernyataan-pernyataan para 

penganut sudah nyata menjelaskan hal tersebut. “Ya, sebelumnya 

mungkin masih oyeng, atau istilahnya hati dan pikiran masih 

memikirkan banyak hal tentang dunia.”
22

 

Sedangkan usai menjalankan praktik spiritual latihan sujud 

itu terasa berbeda dengan sebelumnya. “Ketika selesai latihan 

sujud, hati menjadi lebih aring, tentram. Setelah sujud, yang 

dilakukan adalah cocogan, pengalaman sujud masing-masing. 

Ada evaluasi. Karna pengalaman berbeda beda. Pengalaman 

dikomando. Kalau belum pas ya perlu dilatih lagi. Berulang 

kali sampai betul betul bersih dan jernih.”
23

 “Saksampunipun 

latihan raosipun nggih seger pikiran niki.”
24

 

 

Sementara itu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari akan 

dirasa lebih mampu mengendalikan amarah. Sesanggeman dipegang 

sebagai akibat dari pedoman yang ia jadikan rujukan. Kebijaksanaan 

akan menjadi tujuan dalam berkehidupan. “Kebijaksanaan itu yang 
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menilai orang lain, akan tetapi sebagai hamba saya hanya bisa 

berusaha berjalan sesuai sesanggeman Sumarah.”
25

 

“Perasaannya lega mbak, pikiran menjadi terang. Hati juga 

tentram. Dengan melakukan latihan sujud ini amarah juga 

semakin bisa ditekan.”
26

 “Terasa lebih nyaman dan tenang aja 

mbak setelah melakukan latihan sujud itu. Jadi kualitas sujud 

itu akan baik apabila kita para penganutnya merasakan 

ketentraman pasca sujud.”
27

 “Meskipun tidak selalu berhasil, 

namun ya memang saya akui rasanya lebih ayem.”
28

 

 

Cocogan yang dilakukan oleh para penganut Sumarah usai 

melakukan latihan sujud adalah suatu bentuk musyawarah. Sebuah 

lembaga yang terstruktur menjadikan musyawarah sebagai upaya 

untuk mencapai suatu pemahaman dan kesepakatan bersama. Model 

pertama dari pola komunikasi spiritual yang telah penulis tetapkan 

sebagai pola yang dianut oleh pelaku sujud Sumarah, menggambarkan 

suatu kondisi bahwa paguyuban Sumarah berangkat dari sebuah 

kepercayaan ataupun agama yang sudah ada. Artinya, pengalaman 

sujud yang didapatkan diceritakan di dalam forum cocogan sebagai 

upaya untuk menjaga individu dari ketersesatan gangguan dari 

mahluk lain.  

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun bersifat intim ataupun 

pribadi, namun pengalaman yang didapat akan menjadi sebuah 

pelajaran untuk dilakukan atau tidak dilakukan. “Manfaate damel 

pribadi nggih katah mbak, saget mengontrol amarah, ati raosipun 
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tenang, saget klempak an ngeten niki kaleh penganut lintunipun, 

saget sareng-sareng latihan sujud, nggih akhiripun saget tumedhak 

kaliyan Gusti Allah.
29

 

d. Mencapai perdamaian hakiki dan Keselamatan dunia akhirat 

Berbagai fungsi yang sudah diutarakan di atas berpengaruh 

besar pada kondisi perdamaian di dalam diri penganut terhadap 

dirinya sendiri dengan keberadaan Pencipta. Setiap tindakan akan 

dipilah berdasarkan sesanggeman dan wewarah. Dengan harapan 

tercapai ridlo Tuhan yang membawa pada keselamatan dunia dan 

akhirat. Karena penganut sumarah juga mempercayai kehidupan 

hakiki setelah mati. 

 

2. Makna Sujud 

Segala tidakan dan perilaku manusia baik berupa tindakan sehari-

hari maupun tindakan spiritual memiliki arti maknawi. Begitupula dengan 

makna sujud Sumarah merupakan pengertian yang diberikan kepada suatu 

praktik spiritual Sumarah. Makna sujud Sumarah bersifat individualis, dan 

berhubungan dengan sistem kepercayaan yang mengkonstruksi alam 

pikiran manusia. 

a. Makna Kemanusiaan 

Ilmu Sumarah juga mengajarkan tentang memanusiakan 

manusia dengan konsep saling menghargai antara satu orang dengan 
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orang lain. aliran ini terbuka untuk siapapun yang ingin belajar dan 

mendalami penghayatan. Proses yang menjadi karakter sumarah itu 

menggemakan semangat Kejawen pada umumnya, dan secara jelas 

sekali terkait dengan apa yang biasa dijalankan oleh masyarakat 

pedesaan, yaitu proses musyawarah mufakat. Pada ujungnya prinsip 

tersebut sejalan dengan konsep Islam tentang ijma’, atau kesepakatan 

kolektif para ulama. Ada begitu banyak alasan untuk mencoba 

mengaitkan wujud yang tampak dari proses tersebut dengan beberapa 

tradisi kultural, seperti yang disinggung oleh penganut Sumarah.  

Akan tetapi, sumarah menjelaskan bahwa penghayatan 

mereka muncul secara batiniyah sebagai bentuk pengeJawantahan 

spiritual yang juga menjadikan tradisi itu ada sehingga apa yang telah 

mereka capai bukanlah merupakan akibat langsung dari lingkungan 

sosial.  

Hubungan paradoksal yang sama antara penghayatan dan 

tradisi tercermin dalam pengalaman pribadi para pendiri Sumarah. 

Pendahulu Sumarah telah berjuang keras melawan kemelut batin 

sebelum akhirnya berhasil mengatasi keengganan untuk 

melaksanakan Dawuh Hakiki. Perjuangan batin itu lebih dari sekedar 

tanggapan yang terkondisikan terhadap tuntunan otoritas. Terlebih 

lagi, tradisi sudah jauh memberikan peringatan terhadap bahaya 

pamrih, sikap egois, atau motif tersembunyi lain yang bersemayam 

ketika seorang individu memegang kekuasaan. Maka, kejawen 
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sebenarnya juga memperingatkan agar seseorang tidak 

mengemukakan hasrat kuasa kepada sesama atau di muka umum 

sebab kepemimpinan yang sejati adalah bila sudah terkodratkan oleh 

situasi dan kondisi. Pengahayatan individual berjalan melalui tataran 

yang sama, seperti pengambilan keputusan secara kolektif. 

b. Makna Kesadaran Ketuhanan 

Meditasi di dalam praktik Sujud Sumarah berada dalam 

kesadaran penuh. Kesadaran akan kebutuhannya untuk menenangkan 

kejiwaan sehingga diharapkan individu mampu memahami sifat 

Tuhan. Praktik spiritual dihayati oleh penganut Sumarah yang 

menganggapnya sebagai suatu sarana penyadaran terhadap kekuatan 

halus yang dihembuskan ego. Mawas diri sebagai sesuatu yang 

sifatnya mendasar dalam penghayatan, Sumarah diyakini dapat 

membimbing seseorang ke arah kesadaran batin sehingga yang 

bersangkutan bisa menyadari tindakan yang kemungkinan tumbuh 

dari pamrih bawah sadar. Dengan cara itu maka orang akan 

memahami bahwa dirinya tidak bisa begitu saja memercayai atau 

menyadari adanya pamrih yang terselubung karena untuk mengerti 

makna sejati tidak cukup hanya diraih dengan meninggalkan ego saja.  

Menurut Sumarah, orang berinteraksi secara terus menerus 

melalui proses saling tukar-menukar getaran yang realitasnya jauh 

lebih halus dari yang dapat dicapai oleh panca indra. Semakin tinggi 

tingkat kemurnian, kejernihan, dan kesadaran individu, semakin besar 
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pula kapasitas yang dimiliki untuk mempengaruhi orang lain. Seperti 

seorang pamong yang sudah memiliki kualitas sujud bagus, maka 

akan mensugesti kepada penganut di sebelahnya untuk 

memaksimalkan kualitas sujud itu sehingga benar-benar mencapai 

tujuan ketentraman.  

Peningkatan kesadaran ketuhanan dalam praktik sujud dapat 

ditempuh dari dua cara utama, pertama melalui konsentrasi. Karena 

orang yang sadar secara spiritual ia tidak akan menghamburkan energi 

melalui pembiakan pikiran yang bersemayam di kepalanya, tetapi 

lebih memusatkan perhatian secara utuh pada suatu titik di antara 

banyak kemungkinan.
30

 Kemudian, kekuatan meningkat akibat dari 

lenyapnya tabir yang menyelubungi pandangan batin sehingga 

meningkatkan penerimaan energi yang berasal dari luar tubuh.  

Sebenarnya penjelmaan makna sujud sangatlah bervariasi. 

Yaitu sesuai dengan maksud dari pelaku sujud. Namun gaya 

pembawaannya masih mungkin untuk menembus alam kejiwaan yang 

sama. Sebutan sujud Sumarah pada intinya hanyalah menyangkut 

wacana walaupun sangat mungkin juga memengaruhi anggapan. 

Sujud berpangkal pada Ketuhanan. Sumarah adalah merupakan 

pengertian alam wacana Islam-Jawa. Bahwa pengemban tugas 

Sumarah telah mencontohkan wacana Islam di dalam penghayatan 

dan juga ucapannya. 

                                                           
30

 Stange, Kejawen Modern Hakikat Penghayatan Sumarah, 85. 
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Semua penghayat tidak terdapat pemahaman yang saling 

bergesekan. Pemahaman aliran yang satu dengan aliran yang lain 

tidak ada kontradiksi. Semua bertujuan untuk beribadah, sesuai aturan 

dan prinsip ajaran masing-masing aliran. Mayoritas penghayat itu 

beragama, agama apapun bisa masuk.
31

 Meskipun penghayat aliran 

kepercayaan Sumarah itu adalah mayoritas Islam. Sehingga sujud 

yang dilakukan oleh penghayat itu manembah kepada Tuhan yang 

Maha Esa sesuai ajaran agama masing-masing.  

Berangkat dari agama yang sudah dianut sebelumnya itu, 

maka pengenalan individu terhadap sang Pencipta dilakukan sesuai 

agama masing-masing melalui syariat. Dari proses panjang 

pemahaman dalam kesadaran berketuhanan yang diwujudkan dalam 

beragama sekaligus beraliran kebatinan. 

c. Makna Kesadaran Batin 

Sujud Sumarah secara umum adalah proses yang dijalani 

individu melalui penyucian diri dan proses yang sejalan dengan apa 

yang dialami pada tingkat individual.
32

 Sementara permasalahan 

syariat di dalam alam kebatinan Jawa, termasuk Sumarah, diserahkan 

kepada agama masing-masing. Dalam hal ini tidak ada pertentangan 

sama sekali di antara agama dan kepercayaan, hanya saja 

penekanannya pada urusan medan yang berbeda. Sehinga selain 

mengerjakan syariat agama masing-masing penganut, Sumarah juga 

                                                           
31

 Lihat wawancara nomor 09/W/11-IX/2019. 
32

 Stange, Kejawen Modern, 202. 
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menggarap persoalan rasa atau batin.
33

 Sujud sebagai pemusatan 

batin. Perhatian pikiran individu dari dalam terpendar ke segala arah. 

Perhatian tersebut dihayati sebagai sesuatu yang bersifat batin, lebih 

dari sekedar sadar tentang dimensi batin, muncul apa yang disebut 

kesadaran batiniah. 

Melalui latihan sujud Sumarah, penganut menjadi semakin 

sadar akan akibat dari tindakan yang mereka lakukan, bahkan dampak 

yang muncul dari perasaan batin yang membersit. Maka sujud 

menjadi sarana untuk membangkitkan kesadaran tentang kesaling-

terkaitan dengan keadaan yang kasat mata. 

Meningkatnya kesadaran tersambungnya rasa juga terkait 

dengan kuasa spiritual dalam latihan sujud. Masalah ini terkait dengan 

pengertian bahwa kesadaran semacam itu ada kaitannya dengan daya 

klenik. Ketika kesadaran diri berkembang, kekuatan atau daya di balik 

pemikiran dan tindakan individu mengalami peningkatan. Kekuatan 

ini tergantung pada tumbuhnya tingkat penyesuaian warga untuk 

mengalami keadaan batin orang lain, sebuah pengakuan yang 

ternyatakan secara tidak langsung dalam proses bimbingan spiritual di 

dalam sujud.  

d. Makna Dzikir 

Sujud adalah bentuk meditasi dalam jagat mistisisme. 

Terminology yang menjadi acuan Sumarah adalah kesadaran dan 

                                                           
33

 Ibid., 300. 
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perhatian yang benar. Dalam bahasa Jawa disebut ‘eling’,atau 

sepadan dengan dzikir dalam istilah tasawuf.
34

 

Sujud itu artinya ingat (eleng), sedangkan Sumarah itu patuh 

(manut), jadi maknanya adalah ingat dan patuh kepada kehendak 

Tuhan Yang Maha Esa (eleng lan manut dumateng kersaning Gusti 

Allah).
35

 Latihan sujud tersebut para warga Sumarah berusaha 

memusatkan pikiran, dalam sujudnya sesekali mereka juga mengucap 

kalimat tauhid lailaha illAllah dengan mengikuti aliran napas. Banyak 

dzikir dalam Sumarah yang diadposi dari bacaan-bacaan agama Islam, 

karena memang mayoritas warga Sumarah adalah pemeluk Islam. 

Latihan sujud Sumarah ini dilakukan dengan tujuan bisa 

berkomunikasi dengan Tuhan maka para warga harus membersihkan 

hati dan pikirannya terlebih dahulu. Sebenarnya latihan sujud 

Sumarah ini sama dengan meditasi dan yoga dalam bahasa modern.
36

 

Akan tetapi sebutannya saja yang berbeda yaitu Sujud Sumarah. 

e. Makna Sosial 

Sementara itu, respon masyarakat terhadap adanya aliran 

kepercayaan Sumarah dengan falsafahnya menuju ketentraman lahir 

batin dengan sujud sumarah kehadirat Tuhan Yang Maha Esa ternyata 

positif.
37

 Hal ini dikarenakan aliran kebatinan ini terbuka dan toleran 

terhadap semua agama berdasarkan cinta kasih. Selain itu aliran ini 

                                                           
34

 Ibid., 280. 
35

 Lihat wawancara nomor 09/W/11-IX/2019. 
36

 Ibid. 
37

 Lihat wawancara nomor 03/W/24-VII/2019. 
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juga tidak fanatik, Sumarah percaya bahwa hakikat kenyataan pada 

akhirnya bermuara pada kebermanfaatan bagi masyarakat secara 

umum.  

Sumarah merupakan sebuah metode untuk lebih memahami 

tugas-tugas kehidupan seseorang sebagai wakil Tuhan di bumi. 

Sumarah mengajarkan kepada manusia tidak sekedar mendapatkan 

knowledge, tapi juga memperoleh gnosis. Knowledge dan gnosis ini 

sama-sama merupakan pengetahuan. Namun bagi orang Jawa yang 

disebut ngelmu itu bukan sekedar knowledge, tapi juga berupa gnosis 

yaitu sebuah pengetahuan yang didapatkan oleh manusia berdasarkan 

penghayatan, bukan informasi.
38

 Dalam hal ini, latihan sujud Sumarah 

merupakan jalan untuk memperoleh kebijaksanaan dan pengendalian 

emosi dalam bertindak di lingkungan sosial. 

 

 

                                                           
38

 Adelia Pinkan Antaningrum, “Dinamika Kehidupan Paguyuban Sumarah di 

Surakarta Tahun 1970-1998,” (Skripsi  Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas 

Sebelas Maret Surakarta, 2016), 64-65.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari pemaparan karya tulis ilmiah ini, dapat diambil kesimpulan, 

pertama praktik komunikasi spirutal Sujud dalam penghayat aliran 

kepercayaan Sumarah adalah sujud yang diartikan secara filosofis. Yaitu sujud 

dengan beragam posisi dengan maksud untuk melakukan meditasi dan 

memfokuskan pikiran dalam kesadaran penuh kepada Tuhan. Latihan sujud 

Sumarah dipahami sebagai fungsi komunikasi ritual, sekaligus ekspresif. 

Karena dari adanya praktik latihan sujud Sumarah ini diartikan sebagai bentuk 

sekelompok masyarakat yang mengekspresikan keyakinan dengan sifatnya 

yang religius.  

Kedua, bentuk pola komunikasi spiritual yang dilalui oleh individu 

penganut Sumarah ketika melakukan sujud adalah pola yang diawali dengan 

beribadah sujud. Kemudian dengan berbagai faktor eksternal dan internal yang 

menjadi jalan individu untuk berusaha mengenal Pencipta yang selanjutnya 

menemukan sebuah ancer-ancer atau yang disebut dengan sesanggeman dan 

wewarah. Laku sujud nantinya akan mengantarkan individu kepada pola 

simbolik menuju ridlo Tuhan. 

Ketiga, praktik spiritual sujud Sumarah ini memiliki beberapa fungsi 

bagi para penganutnya, yaitu fungsi menjaga kualitas iman dan taqwa, 
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meningkatkan kualitas beribadah, meningkatkan kualitas akhlak,  mencapai 

perdamaian hakiki dan demi keselamatan dunia akhirat. 

Keempat, karena prinsip ajaran paguyuban Sumarah adalah dengan 

menenangkan hati sanubari, sehingga diperoleh makna sujud Sumarah yaitu 

makna kemanusiaan, kesadaran ketuhanan, kesadaran batin, dzikir (pepeleng), 

dan makna sosial. Penganut Sumarah mengakui bahwa proses komunikasi 

spiritual itu bertujuan untuk mengekspresikan kebutuhan spiritualnya 

sekaligus untuk mendapatkan ketentraman jiwa secara lahir dan batin.   

 

B. Saran 

1. Bagi masyarakat penganut aliran Sumarah, supaya lebih meningkatkan 

pemahaman akan kebatinan dari sisi kerohaniannya dan kemanfaatannya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Bagi masyarakat non-aliran Sumarah, supaya mampu memahami dan 

mengerti bahwa aliran ini bukanlah klenik untuk mencari kesaktian dan 

segala hal yang berkaitan dengan mendahului kodrat Tuhan, akan tetapi 

secara konsep sesuai dengan ajaran kemanusiaan dan tetap manembah 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

3. Bagi masyarakat yang tidak menyukai aliran ini, supaya tidak bertindak 

rasis dan membuat konflik di masyarakat. Cukup diam dan lakukan sesuai 

kepercayaan masing-masing, serta tetap menghormati laku spiritual orang 

lain. 
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