
 

 

ABSTRAK 

Selvi Septiani : Pesan Dakwah Dalam Upacara Tradisi Rebo Wekasan di 

Situgunung ( Studi Deskriptif Tentang Pesan Dakwah Terhadap Upacara Tradisi 

Rebo Wekasan di Situgunung Desa Gedepangrango Kecamatan Kadudampit 

Kabupaten Sukabumi ) 

 Dalam suatu masyarakat yang mengembangkan dan melestarikan kegiatan 

kebudayaan dengan berbagai ragam kebudayaan, di Jawa Barat ini banyak sekali 

aktivitas kebudayaan yang mengandung nilai-nilai pesan dakwah agama Islam, 

bahkan terdapat beberapa kebudayaan yang bertolak belakang dengan ajaran 

Islam akan tetapi didalamnya terkandung nilai-nilai keagamaan. Dalam kegiatan 

dakwah Islam tidak hanya dengan khitobah, khitabah, tetapi bisa juga dengan 

perilaku salah satunya dengan aktivitas transfer dengan budaya yang memiliki 

nilai pesan dakwah. 

 Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pesan dakwah dan 

mengetahui cara tradisi ritual yang digunakan dalam upacara tradisi rebo wekasan 

di Situgunung. 

 Adapun tempat penelitian yang dilakukan terhadap upacara tradisi rebo 

wekasan yakni yang bertempat di Situgunung Desa Gegepangrango Kecamatan 

Kadudampit Kabupaten Sukabumi. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kualitatif. Metode deskriptif kualitatif ini yang mencari teori dan bukan untuk 

menguji teori, metode ini juga menitik beratkan pada hasil observasi dan suasana 

ilmiah. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah merujuk pada 

teori komunikasi pesan yang dikembangkan oleh Hermeneutik Hans Georg 

Gadamer bahwa orang selalu memahami pengalamannya dari perspektif asumsi. 

Tradisi atau kebiasaan kita memberikan cara kepada kita memahami lingkungan, 

dan kita tidak dapat memisahkan diri kita dengan tradisi yang kita miliki. 

Observasi, alasan, dan pengertian tidak pernah sepenuhnya bersifat objektif 

karena telah diwarnai dengan sejarah dan pengalaman kita dengan orang lain. 

 Hasil penelitian membuktikan bahwa terhadap pesan dakwah dalam 

upacara tradisi rebo wekasan di Situgunung Desa Gedepangrango Kecamatan 

Kadudampit Kabupaten Sukabumi adalah memiliki pesan dakwah yang diajarkan 

oleh sesepuh zaman dahulu di Kadudampit bernama Eyang Jalun juga yang 

dijelaskan dalam upacara tradisi yang merujuk pada pesan dakwah yakni 

penyampaian rukun iman dalam ajaran Islam. 

  

 


