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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia memiliki unsur-unsur pembentuk identitas nasional, diantaranya 

sejarah, bahasa, suku bangsa, agama, dan kebudayaan.
1
 Dewasa ini, Indonesia 

sudah mulai masuk pada era perkembangan modern. Namun selain mengalami 

modernisasi tersebut, Indonesia masih memiliki beberapa unsur yang tidak dapat 

diintegrasi dengan dunia luar. Seperti para masyarakat yang teguh memegang 

budaya-budaya yang merupakan kultur asli daerahnya, mereka tetap berusaha 

mempertahankan eksistensinya.  

Kebudayaan di Indonesia merupakan suatu warisan turun-temurun yang 

bersifat kompleks, abstrak, dan bermakna luas. Kebudayaan berasal dari bahasa 

Sansekerta yang artinya budi atau akal. Kebudayaan dalam kajian antropologinya 

E.B.Taylor dalam buku Primitive Culture didefinisikan sebagai suatu hal yang 

mencakup kesenian, adat, kepercayaan, serta kebiasaan yang dilaksanakan 

manusia sebagai anggota kelompok.
2
 Sedangkan Koentjaraningrat mengartikan 

budaya sebagai hal yang selalu bersangkutan dengan akal, dengan unsur-unsur 

dari kebudayaannya yaitu unsur religi, unsur sistem pengetahuan, unsur peralatan, 

unsur mata pencaharian, unsur sistem kemasyarakatan, unsur bahasa, dan unsur 

kesenian.
3
 Wujud kebudayaan menurut j.j. Hoenigman, yaitu gagasan (ide, 

                                                 
1
. Ubaidillah dan Abdul Rozak, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani, 

(Jakarta: Kencana Prenasa Media group, 2003), hlm. 53 – 54. 
2
. R. Warsito, Antropologi Budaya, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 49. 

3
. Ibid., hlm. 71 – 76. 
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abstrak), aktivitas (tindakan), dan karya (hasil dari aktifitas).
4
 Dari ketujuh sistem 

budaya dan wujud kebudayaan diatas, terbentuklah sebuah ritus atau ritual yang 

biasa dilakukan para pemegang kebudayaan tersebut.  

Jawa Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki 

cukup banyak ritus, baik ritus tersebut masih budaya asli yang sama sejak 

diturunkan dari nenek moyangnya, maupun ritus-ritus yang telah terintegrasi 

dengan unsur keagamaan. Salah satunya di sebuah kampung bernama Kampung 

Makam Godog, yang berlokasi di desa Lebakagung, Kecamatan Karangpawitan, 

Kabupaten Garut, di daerah ini terdapat satu ritus yang sudah menjadi tradisi. 

Ritus ini bernama Upacara Ngalungsur Pusaka di makam Godog. 

Makam Godog adalah sebuah makam dari seorang tokoh bernama Sunan 

Rahmat, bertempat di lereng gunung karacak atau lebih sering dikenal dengan 

Gunung Suci di Garut. Akses menuju lokasinya dapat ditempuh dengan jarak 10 

kilometer ke arah timur dari pusat kota Garut. Daerah ini merupakan pusat dari 

penyebaran Islam yang dilakukan oleh Sunan Rahmat. Kendati demikian, unsur 

kebudayaan dan tradisi masih rutin dilaksanakan di kampung ini. Seperti 

diantaranya mengkramatkan makam dan melaksanakan tradisi upacara 

Ngalungsur Pusaka. 

Tradisi kebudayaan yang disebut Upacara Ngalungsur Pusaka ini 

merupakan ritual yang dilaksanakan di makam godog atau Syekh Sunan Rahmat 

Suci, pada setiap tanggal 14 Maulid (Rabiul Awal) di tahun Hijriyah.
5
 Banyak 

pengunjung yang berdatangan ke tempat ini bahkan dari luar kota, untuk 

                                                 
4
. Supartono, Ilmu Budaya Dasar, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004). 

5
. Lihat di Situs Disparbud provinsi Jawa Barat. 
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menyaksikan dikeluarkannya pusaka-pusaka peninggalan Sunan Rahmat beserta 

para prajuritnya dalam penyebaran agama Islam di Tatar Sunda ini. Adapun yang 

menjelaskan bahwa salah satu pusaka dalam upacara ini merupakan pemberian 

langsung dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib saat di Gunung Suci Godog Garut.
6
 

Fenomena dari tradisi upacara Ngalungsur Pusaka ini, menimbulkan 

pertanyaan menganai makna dibalik tradisi upacara Ngalungsur Pusaka, sehingga 

dari tradisi ini bisa berdampak bagi masyarakat untuk tetap mempertahankan 

eksistensinya di zaman sekarang ini. 

Dalam menemukan jawaban dari masalah di atas, peneliti akan berusaha 

untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan makna yang terdapat dalam 

tradisi upacara Ngalungsur Pusaka tersebut. Jika ada lima dimensi yang dapat 

dijadikan obyek penelitian tentang keberagamaan seperti keyakinan, praktek, 

pengalaman, pengetahuan, dan konsekuensinya,
7
 maka penelitian dilaksanakan 

dengan cara yang bersifat empiris. Maksudnya bergantung pada obyek penelitian 

yang meneliti fenomena kebudayaan yang bertumpu pada pemikiran para ulama 

dan tokoh masyarakatnya, serta stuktur dan dinamika masyarakatnya, dengan 

menggunakan paradigma jenis penelitian kualitatif dalam aspek pendekatan 

antropologi dan hasilnya dipaparkan secara deskriptif kedalam tulisan skripsi hasil 

penelitian ini. 

Fenomena keagamaan berupa tradisi ritus memang dapat menarik 

perhatian, terutama dari aspek kegiatan yang terbilang unik serta langka untuk 

                                                 
6
. Kusnadi, Sejarah Syeh Sunan Rohmat Suci, Makam Godog, (Kandpdikbud Kecamata 

Karangpawitan: Garut, 2017), hlm. 6 – 7. 
7
. Imam Suprayogo dan Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial-Agama, (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2003), hlm 21. 

Lihat juga: Glock dan Stark (Robertson: 1988), hlm. 295 - 296. 
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dilaksanakan masyarakat pada umumnya. Dengan latar belakang masalah diatas, 

maka peneliti menentukan untuk mengambil judul “Makna Tradisi Upacara 

Ngalungsur Pusaka (Penelitian di Kampung Makam Godog, Desa Lebak Agung, 

Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut.)”. Dengan tujuan memberi 

informasi tambahan yang lebih luas dan terperinci mengenai fenomena 

kebudayaan yang terdapat di Indonesia khususnya di daerah Garut Jawa Barat. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari pemaparan latar belakang diatas, dapat ditentukan bahwa  fokus dari 

permasalahannya yaitu mengenai aspek makna dibalik dilaksanakannya tradisi 

upacara Ngalungsur Pusaka yang dilaksanakan di Makam Godog, Garut. 

Rumusan dari masalah ini dirincikan dengan pertanyaan sebagai berikut. 

1. Bagaimana pemahaman tokoh dan masyarakat terhadap tradisi upacara 

Ngalungsur Pusaka? 

2. Bagaimana kebiasaan dalam proses Ngalungsur Pusaka di Makam Godog? 

3. Bagaimana pengaruh Upacara Ngalngsur Pusaka terhadap masyarakat yang 

melaksanakannya? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas, diharapkan penelitian ini dapat mencapai 

tujuan untuk memahami makna tradisi Ngalungsur pusaka serta tujuan sebagai 

berikut. 
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a. Memahami bentuk pemahaman tokoh dan masyarakat terhadap tradisi 

upacara Ngalungsur Pusaka. 

b. Memahami proses dan kebiasaan dalam Tradisi Ngalungsur Pusaka di 

Makam Godog. 

c. Memahami pengaruh dari dilaksanakannya Upacara Ngalngsur Pusaka. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Kegunaan Akademis 

Kegunaan dari hasil penelitian ini dapat menjadi landasan dalam 

pengembangan pengetahuan mengenai kebudayaan yang ada di Indonesia 

khususnya di Jawa Barat, dan dapat dijadikan bahan perbandingan maupun 

referensi bagi penelitian selanjutnya. 

2. Kegunaan Praktis 

Bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa jurusan Studi Agama-

agama, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan 

mengenai budaya lokal. 

Dan bagi masyarakat, diharapkan dengan hasil tulisan penelitian ini 

dapat membantu menyebar luaskan informasi dan pengetahuan mengenai 

tradisi tersebut untuk memepertahankan eksistensi kebudayaannya. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa buku 

ilmiah seperti skripsi dan jurnal untuk bahan bacaan dan pedoman dalam 
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pelaksanaan penelitian maupun penulisannya sebagai tinjauan pustaka, yang 

diantaranya bersumber dari: 

1. Skripsi karya Ahmad Fhatsullam, 2016, dengan judul Aktivitas Komunikasi 

Upacara adat Ngalungsur Pusaka Makam Godog (Studi Etnografi 

Komunikasi mengenai Aktivitas Ritual dalam Upacara Ngalungsur Pusaka 

Makam Godog di desa Lebak Agung Kabupaten Garut. 

Penelitian diatas berfokus pada masalah bentuk, peristiwa, dan 

tindakan komunikatif yang terdapat dalam Tradisi Upacara Ngalungsur 

Pusaka. Hasil dari penelitiannya menunjukan bahwa situasi komunikatif yang 

terdapat dalam tradisi ini yaitu tempat pelaksanaannya ada enam, diantaranya 

Makam godog, makam para muridnya, Aula, Tangga, Masjid, dan pos tempat 

khitanan masal. Peristiwa Komunikatifnya adalah proses berlangsungnya 

acara, dan tindakan komunikatifnya berbentuk permohonan dari pernyataan 

non-verbal. Kesimpulan yang diambilnya yaitu penelitian ini adalah aktivitas 

komunikasi ritual untuk mengenang kembali perjuangan para tokoh di desa 

Lebakagung, Karangpawitan, Garut tersebut. Penelitian yang digunakannya 

yaitu jenis Penelitian Kualitatif dengan metode etnografi komunikasi. Sumber 

data dan informasi yang didapat berasal dari hasil wawancara dengan lima 

orang tokoh, observasi partisipan, dan internet Searching. Penelitian diatas 

memiliki kesaamaan objek dengan yang dibahas dalam penelitian yang ini, 

yaitu mengenai Tradisi Ngalungsur Pusaka di Makam Godog Garut. Namun 

perbedaan dalam pembahasannya terkandung dalam metode masing-masing 

peneliti. Yang mana penelitian diatas menggunakan pendekatan etnografi 
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komunikasi dan meneliti melalui sudut pandang sebagai mahasiswa Ilmu 

Komunikasi Konsentrasi Jurnalistik, dengan fokus masalah yang ditelitinya 

pada aktifitas komunikasi. Sedangkan penelitian sekarang ini memfokuskan 

penelitian pada makna dilaksanakannya tradisi, menggunakan pendekatan 

antropologi dan diteliti dari sudut pandang sebagai mahasiswa jurusan Studi 

Agama-agama. Jadi walaupun objeknya sama, tentu dengan metode yang 

berbeda, fokus masalah penelitian yang berbeda dan sumber data yang 

berbeda pula, hasil dalam penelitiannya pun berbeda. 

2. Artikel karya Ahmad Ripa’I, dengan judul  Dialektika Islam dan Budaya 

Sunda (Studi tentang Sistem Kepercayaan dan Praktik Adat pada Komunitas 

Masyarakat di Desa Nunuk Baru Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka 

Jawa Barat.
8
 

Artikel diatas memfokuskan masalah penelitiannya pada proses 

dialektika Islam dan budaya Sunda dan faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi proses dialektika tersebut, seperti sistem kepercayaan, praktek 

ritual adat, dan amalan yang bersandar kepada para Leluhur di tatar Sunda 

yang dipraktikan oleh komunitas masyarakat. Isi jurnalnya menjelaskan 

mengenai kelompok masyarakat lain yang menyangka praktik adat sebagai 

prilaku syirik, sesat, bahkan bid’ah, padahal dari hasil yang ditelitinya 

menyatakan bahwa tradisi yang mereka lakukan merupakan praktek 

kehidupan dalam keberagamaan yang berbentuk kebebasan atas kehidupan 

sosial mereka yang terpinggirkan, baik itu dalam aspek ekonomi, politik, 

                                                 
8
. Ahmad Rifai, Dialektika Islam dan Budaya Sunda, dalam 

http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/holistik/article/view/105, diakses pada 2 Januari  

2018, pukul 7. 59 WIB. 

http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/holistik/article/view/105
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bahkan kehidupan sosial budayanya. Kecenderungan sikap agama dan budaya 

seperti ini sudah terjadi juga di berbagai belahan Nusantara. Sumber data dari 

penelitian ini adalah masyarakat di Desa Nunuk Baru. Desa Nunuk Baru 

merupakan salah satu desa yang secara administrasi terletak di Kecamatan 

Maja, Kabupaten Majalengka, sekitar 17 Km arah selatan Kota Majalengka. 

Kepercayaan, warga desa Nunuk baru khususnya dan umumnya “Nunuk 

Kompleks”, selain mengaku telah beragama Islam. Namun dalam praktek 

kehidupan sehari-harinya mereka kerapkali melaksanakan amalan-amalan 

yang bersandar pada ajaran leluhur. Amalan keramat oleh warga umumnya 

dilakukan terhadap pemujaan baik dikuburan para karuhun (leluhur) maupun 

kepercayaan kepada keramat gaib yang menghuni tempat-tempat di alam dan 

di kawasankawasan tertentu. Praktik Ritual yang dijelaskan dalam jurnal 

penelitian diatas diantaranya ngaruat buku taun, bongkar bumi, dan munjung 

atau ziarah kolektif. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal 

penelitian diatas adalah Kualitatif (qualitative methode), dengan pendekatan 

Deskriptif-Eksplanatoris, dengan teknik studi dokumentasi dan wawancara 

mendalam (in-depth interview). Jurnal diatas dengan penelitian sekarang 

memiliki perbedaan yang terdapat pada objek dan sumber yang diteliti. 

Namun persamaan hasil penelitian jurnal diatas dengan penelitian sekarang 

terdapat pada aspek bagaimana cara menanggapi fenomena budaya dan 

agama. Dengan mengacu pada pemaparan hasil penelitian jurnal diatas, 

penulis dapat membedakan dan mengambil batasan-batasan hubungan antara 

budaya dengan agama. 
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3. Buku karya Brownislaw Malinowski, dengan judul A Scientific Theori of 

Culture and Other Essay, (New York: Oxford University Press, 1960). 

Buku ini menjelaskan tentang kebudayaan yang didevinisikan secara 

keilmuan pada humanisme dan konsepnya dengan metode antropologi. 

Antropologi disini dipelajari dari pola kehidupan manusia, interaksi, perilaku, 

dan benda material dalam kajian kebudayaan. Terdapat penjelasan bahwa 

penelitian antropologi dapat menguak kehidupan suku terasing pada masa 

sekarang serta mencari keterkaitannya dengan perkembangan sejarah dan 

evolusi. Terdapat dua implikasi dalam kajian antropologi di buku ini, yaitu 

proses pembentukan budaya  melalui cara generasi, dan keterkaitan makna 

yang terwujud melalui perilaku masyarakat maupun benda fisik dari pengaruh 

tradisi tersebut. Dari buku diatas terdapat salahsatu teori yang digunakan, 

yaitu teori fungsionalisme. Secara garis besar Malinowski merintis bentuk 

kerangka teori untuk menganalisis fungsi dari kebudayaan manusia, yang 

disebutnya sutu teori fungsional tentang kebudayaan atau “a functional theory 

of Culuture”. Dari aspek tersebut, terbentuk kerangka etnografi yang saling 

berhubungan satu sama lain melalui fungsi dari aktifitas kebudayaan. 

Malinowski mempertegas asumsinya dengan teori bahwa segala aktifitas 

manusia dalam kebudayaan sebenarnya bermaksud untuk memberi kepuasan 

pada banyaknya kebutuhan naluri manusia dalam seluruh kehidupannya. Jadi 

pokok dari tulisan tersebut oleh Malinowski ditegaskan sebagai bentuk 

Etnografi yang berintegrasi secara fungsional. Buku diatas dengan peneliian 

sekarang mememiliki perbedaaan dalam objek dan tahapan penelitiannya. 
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Namun persamaan penelitian dengan buku diatas terdapat pada konsep dan 

metode peneliti dalam meneliti budaya mengenai pengaruh tradisi dengan 

teori fungsionalisme Malinowski seperti dalam buku tersebut. 

4. Buku karya Alfian, dengan judul Persepsi Masyarakat Tentang Kebudayaan, 

(Jakarta: Pt. Gramedia, 1985). 

Buku ini merupakan kumpulan tulisan beberapa tokoh mengenai 

aspek pengalaman, bahasa, maupun pemikiran dalam kebudayaan. Sumber 

dari isi buku ini berasal dari beberapa tokoh ternama di Indonesia, 

diantaranya: 1) Abdurrahman Wahid, dalam buku ini, beliau menulis Persepsi 

Gerakan Islam tentang Kebudayaan, Sebuah Tinjauan Dini Tentang 

Perkembangannya di Indonesia. Tulisan ini berisikan bahwa kebudayaan 

merupakan bidang yang digarap secara ambivalen oleh gerakan Islam di 

Indonesia. Di satu pihak kebudayaan dinyatakan dengan artian kultur, yang 

berarti totalitas manusia dalam merumuskan kebudayaan sebagai sesuatu 

yang berdiri diluar keimanan agama. 2) Soerjanto Poespowardojo, yang 

menuliskan tentang Alam Pikiran dan Kebudayaan. Tulisannya menjelaskan 

bahwa budaya cukup fundamental dan spektakuler dalam mengorientasikan 

seseorang untuk menentukan gaya hidupnya. Hal tersebut menugaskan 

budaya sebagai pengurai serta penilai kebudayaan yang terungkap dalam 

persepsi dunia, kesadaran, kerja, dan teknologi. Keempat unsur tersebut 

sangat berkaitan dengan kebudayaan dan berefleksi kritis pada penemtuan 

arah masa depan masyarakatnya. Inti pokok dari buku ini adalah 

menerangkan devinisi-devinisi dari kebudayaan menurut persepsi masyarakat 
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dari berbagai kalangan di Indonesia, dengan tujuan membantu untuk memberi 

acuan yang jelas pada masyarakat tentang mendevinisikan kebudayaan dan 

cara pengaplikasian yang tepat pada kehidupan. Buku diatas memilki 

perbedaan dengan penelitian ini dalam spek sumber data dan metode yang 

dilakukan, namun persamaannya terdapat dalam aspek penelitian yang 

memfokuskan pada devinisi dan makna yang terdapat dalam kebudayaan 

yang ada pada masyarakat. 

Dan masih banyak lagi sumber-sumber bacaan yang dijadikan tinjauan 

pustaka sekunder oleh peneliti, baik itu buku-buku, skripsi dan jurnal maupun teks 

naskah-naskah klasik yang berkaitan dengan obyek penelitian. 

 

F. Kerangka Berfikir 

Kebudayaan pada umumnya memiliki unsur cipta (ilmu pengetahuan), rasa 

(tertuju pada rasa keindahan), dan karsa (kekuatan dorongan yang menimbulkan 

adanya religi dan hukum)
9
 dalam menjawab tantangan kehidupan manusia. Alam 

ini selain memberi fasilitas alami, juga mengahdirkan adanya tantangan yang 

harus diatasi oleh manusia yang hidup di lingkungan tersebut.
10

 

Sitem kepercayaan yang berhubungan dengan menentukan tata cara dalam 

rangkaian plaksanaan acara dan keyakinan pada alat-alat yang dipakai, merupakan 

unsur tradisi dalam upacara kebudayaan. Seluruh sistem upacara tersebut dapat 

                                                 
9
. R. Warsito, Ibid, hlm. 70 – 71. 

10
. Simuh, Islam dan Pergumulan Budaya Jawa, (Yogyakarta: Teraju, 2003), hlm. 1 – 2. 
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terdiri dari berbagai macam kombinasi unsur, seperti berdoa, bersaji, bersujud, 

maupun berqurban.
11

 

Tradisi dapat diartikan sebagai sebuah warisan kegiatan budaya yang 

masih dilaksanakan secara turun temurun, dapat mengingatkan pada masa lalu dan 

masih bertahan sampai masa sekarang. Berdasarkan kelahirannya, sebuah tradsi 

terbagi menjadi tradisi murni yang sudah ada sejah zaman dulu, dan tradisi buatan 

yang merupakan sebuah hasil pemikiran orang masa lalu dengan tujuan agar 

generasi selanjutnya dapat memahami impian masa lalu. Tradisi dapat berubah 

sesuai dengan integrasi yang dialami tradisi tersebut dari zaman ke zaman. Fungsi 

dari tradisi diantaranya, untuk membangun gerenari mendatang yang lebih maju 

dengan cara menjadikan tradisi sebagai titik dasar pengalaman dari masa lalu, 

memberi legitimasi terhadap keputusan yang didasarkan melalui adat, sebagai 

symbol identitas, dan dapat dijadikan alienasi atau suatu alasan pegangan untuk  

menghadapi rintangan kehidupan.
12

 

Suatu pendekatan antropologis mempunyai relevansi kepada studi 

mengenai usaha mengempiriskan masalah manusia dalam kesenjangan antara 

tindakan yang terlihat dan makna sebstansinya, bahkan sebuah makna dari simbol 

dapat menjadi koherensi dari nilai dan bentuk ritual dalam stabilitas masyarakat.
13

 

Sebuah hasil penelitian mengenai makna, bisa didapat dari latar belakang 

pemikiran atau doktrin yang terdapat dalam masyarakat berkebudayaan tersebut. 

                                                 
11

. Ibnu Rochman, Simbolisme Agama dan Politik Islam, (UGM: Yogyakarta, 2003), hlm. 

100. 
12

. Piotr Szompka, Sosiologi Perubahan Sosial, (Jakarta: Prenada Media, 2010). 
13

. Prof. Mary Douglas, Natural Symbols: Exploration in Cosmology, (Routledge: London, 

2004), hlm. 145 – 160. 
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Bahkan jika meneliti kebiasaan dan proses dalam tradisi pun, bisa didapat juga 

hasil makna dari tradisi tersebut.  

Penelitian ini menggunkan teori dari Edward Burnett Tylor, yaitu teori 

evolusi kebudayaan, yang menyatakan bahwa kebudayaan bersifat universal atau 

kesatuan komplek dari nilai dan kepercayaan untuk menafsirkan pengalaman 

dalam menimbulkan perilaku suatu anggota masyarakat. Yang menjelaskan bahwa 

upacara keagamaan berawal dari pemahaman manusia yang berawal dari 

animisme, yang berkembang menjadi dinamisme, polytheisme, dan monotheisme. 

Ia berpendapat bahwa kepercayaan tentang adanya jiwa (roh), yang bersemayam 

dalam tubuh dan menyebabkan manusia hidup. Jiwa yang sudah lepas dari tubuh 

itu dapat gentayangan tanpa wujud di alam sekitar, jiwa ini lah yang disebut roh 

halus atau spirit. Roh-roh tersebut terdapat pada kayu-kayu besar, sungai, hutan 

rimba, bangunan tua, bahkan kuburan (keramat) dan benda-benda peninggalan 

zaman dahulu. Agar roh tersebut tidak menggaggu kehidupan mansia, jadi 

manusia merasa wajib menghormati dan memeliharanya. Dengan demikian 

terjadilah hubungan antara manusia dengan hal yang dianggapnya keramat, yang 

dilakukan dengan cara dalam upacara adat atau tradisi.
14

 

 Dalam mendapat hasil penelitian makna yang lebih mendasar lagi dalam 

tradisi, diperlukan juga penelitian dari pengaruh tradisi tersebut. Cara yang 

digunakan dapat dengan menganalisis fungsi dari kebudayaan tersebut bagi 

masyarakat. Bronislaw Malinowski menggunakan teori fungsional yang disebut a 

functional theory of cultre. Rumusan konsepnya berupa keterkaitan antara 

                                                 
14

. Hilman Hadikusuma, Antropologi Agama, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), 

hlm. 30 – 31. 
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pengaruh dan efek aspeknya, konsep masyarakat yang bersangkutan, unsur 

kehidupan yang terintegrasi secara fungsional, dan essensi dari aktifitas budaya 

tersebut adalah fungsi sebagai pemenuh kebutuhan dasar manusia.
15

 

Dalam meneliti tradisi kebudayaan, Clifford Geertz menyatakan, “…Tugas 

utama tradisi bukan hanya sebatas mendeskripsikan atau melukiskan. Melainkan 

dengan mencari makna, yaitu menemukan apa yang sesungguhnya berada dibalik 

perbuatannya, pemikiran ritual, stuktur, dan kepercayaan mereka…".
16

 Sehingga 

dapat dikatakan bahwa kunci utama menemukan makna yaitu dengan 

mendeskripsikan secara aktual tentang pemahaman seseorang tentang tradisi 

tersebut. Lebih lanjutnya, untuk mendapatkan makna tradisi, diperlukan pula 

meneliti pengaruh dari tradisi tersebut. Dikarenakan pemahaman makna dalam 

sistem tradisi yang dilaksanakan dapat memberikan pola dalam rangkaian 

tindakan mereka, maka pengaruh dari tradisi terhadap masyarakat yang 

berdampak pada perilaku masyarakat juga harus diamati
17

.  

Singkatnya, untuk mendapatkan hasil penelitian berupa makna dari tradisi 

Ngalungsur Pusaka, konsep dan teori dalam kerangka berfikir digambarkan 

seperti berikut. 

 

 

 

 

                                                 
15

 . Lihat: Koentjaraningrat, Sejarah Teori Antropologi I, (Jakarta: UI Press, 1981). 
16

. Daniel L. Pals, Seven Theories of Religion: Tujuh Teori Agama Paling Komprehensif, 

(Yogyakarta: Diva Prees, 2011), hlm. 380 – 381. 
17

. Ibid., hlm. 382 – 385. 
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G. Langkah-langkah Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian terbagi menjadi dua, yaitu Kuantitatif dan Kualitatif. 

Jenis penelitian kuantitatif sering disebut sebagai metode yang traisional 

karena sudah lama digunakan bahkan disebut telah mentradisi dalam meneliti 

masalah. Kuantitatif juga dikatakan berlandaskan pada filsafat posifistik, dan 

discovery karena dapat dikemukakan sebagai iptek baru. Analisis yang 

digunakan berasal dari data yang berupa angka-angka dan statistik.
18

 

Sedangkan jenis penelitian kualitatif dikatakan sebagai metode baru 

karena belum lama digunakan, serta menggunakan metode artistic karena 

bersifat seni (kurang terpola). Hasil dari penelitian jenis kualitatif 

berhubungan dengan interpretasi mengenai data yang telah ditemukan di 

lapangan. Penelitian jenis ini sering disebut sebagai jenis penelitian yang 

naturalistic, karena dilakukan dalam keadaan yang alamiah. Analisi datanya 

berupa induktif berdasarkan fakta lapangan yang dikontruksi menjadi data 

yang mendalam dan mengandung makna dan generalisasi.
19

 Seperti yang 

dijelaskan Denzin dan Lincoln,
20

 bahwa penelitian kualitatif dapat bertujuan 

untuk mencapai pemahaman dalam peritiwa khusus mengenai suatu 

komunitas masyarakat, serta untuk menunjukan suatu tatanan dan pola serta 

stuktur dari suatu kelompok partisipan.
21

 

                                                 
18

. Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: IKAPI, 2017), 

hlm. 7. 
19

. Ibid., hlm. 8 – 9. 
20

. Lihat: Handbook of Qualitative Research, Sage Publication, 1998 
21

. Saepul Sambas, Penelitian Kualitatif Perspektif Filsafat dan Budaya, (Papua: Arseni, 

2014), hlm. 89 – 90. 
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Jenis penelitian yang digunakan dalam mendapat hasil penelitian ini, 

yaitu dengan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan 

menggunakan pendekatan antropologi, yaitu meneliti soal upacara-upacara, 

kepercayaan, dan simbolisme dalam suatu kultural khususnya tentang, 

kepercayaan, ritual, dan kebiasaannya.
22

 

 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kampung Makam Godog, 

RW.10 (RT. 01, 02, dan 03), Desa Lebak Agung, Kecamatan Karangpawitan, 

Kabupaten Garut. 

Lokasi ini dipilih sebagai tempat objek penelitian karena di kampung 

ini khususnya di aula Makam Godog adalah pusat tempat diadakannya 

Tradisi Ngalungsur Pusaka setiap tahunnya. Lokasi ini pun sangat stategis 

karena merupakan lokasi berkumpulnya para panitia acara dan pengurus 

makam yang merupakan sumber data primer dari penelitian. Sehingga 

peneliti dapat lebih mudah melaksanakan observasi dan wawancara secara 

langsung, dan diperkirakan akan mendapat informasi lebih banyak dan valid. 

 

3. Sumber Data 

Sumber data primer merupakan informasi langsung yang didapat dari 

lokasi yang memiliki fenomena, khususnya bersumber dari hasil wawancara 

langsung dengan para tokoh pemuka dan hasil analisis dari observasi ke 

                                                 
22

. Ibid., hlm. 62. 
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lokasi
23

 dalam tradisi upacara Ngalungsur Pusaka tersebut di makam godog. 

Sumber data primer dalam penelitian ini diantaranya, Juru Kunci Makam 

Godog (IKCI), dan Panitia acara tradisi upacara Ngalungsur Pusaka. 

Adapun sumber data sekunder berupa informasi yang didapat dari 

narasumber lain yang memberikan data dengan melihat dari dokumen yang 

berkaitan dengan fenomena yang sedang diteliti.
24

 Sumber data sekunder 

dalam penelitian ini yaitu tokoh agama dan tokoh pemimpin di kampong 

tersebut, seperti tokoh ulama, kepala Desa dan Kanddikbud Kecamatan 

Karangpawitan, Garut. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi. 

Teknik ini merupakan tahap pengamatan dan pencatatan saat 

penelitian dilaksanakan dengan datang ke lokasi obyek penelitian dan 

mengikuti rangkaian berlangsungnya acara tradisi. Observasi dalam 

penelitian kualitatif ini dinamakan situasi sosial yang terdiri dari tiga 

komponen objek penelitian, yaitu tempat, orang yg berperan, dan 

aktivitas yang dilaksanakan.
25

 

Untuk informasi yang lebih akurat dalam observasi kedalam 

tradisi Ngalungsur Pusaka tersebut, peneliti menggunakan teknik 

observasi partisipan atau ikut serta bersama masyarakat lokal disana 

                                                 
23

. R. Sugiyono, Ibid., hlm. 225. 
24

. Ibid. 
25

. Ibid, hlm. 226 – 232. 
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dalam pelaksanaan upacaranya agar mendapat informasi secara dekat dan 

langsung. 

b. Wawancara. 

Teknik pengumpulan data ini merupakan kegiatan wawancara 

yang dilaksanakan dengan tujuan mendapat informasi mendalam tentang 

fenomena yang sedang diteliti. Wawancara dilaksanakan dengan maksud 

memperoleh pengetahuan tentang makna yang bersifat subyektif tentang 

masalah yang sedang di teliti. 

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara 

mendalam (in depth interview) dengan jenis wawancara semiterstuktur 

atau wawancara dengan tatap muka langsung dan diskusi terarah 

menggunakan daftar pertanyaan yang merujuk pada garis besar 

permasalahan dan pertanyaan yang lebih terbuka atau continue namun 

masih bersangkutan dengan objek yang diteliti tersebut.
26

 Teknik 

wawancara ini digunakan saat berwawancara kepada sumber data primer, 

yang diantaranya Juru Kunci Makam Godog (IKCI) dan Panitia acara 

tradisi Upacara Ngalngsur Pusaka. 

Teknik wawancara lainnya yaitu dengan jenis wawancara tak 

terstuktur atau langsung yaitu wawancara yang terbuka dimana peneliti 

tidak menggunakan daftaran pertanyaan wawancara yang sistematis, 

pedoman yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan yang 

akan ditanyakan yang berkaitan dengan Tradisi Ngalungsur Pusaka. 

                                                 
26

. Ibid, hlm. 233 – 240. 
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Wawancara jenis ini digunakan kepada sumber data sekunder 

diantaranya tokoh pemimpin, tokoh agama, dan beberapa masyarakat di 

sekitar Kampung Makam Godog, Lebak Agung, Karangpawitan, Garut. 

c. Dokumentasi. 

Teknik ini merupakan catatan peneliti dari lapangan yang menjadi 

lokasi objek penelitian mengenai peristiwa serta tahapan usaha dalam 

mendapatkan dan mengumpulkan data dan informasi yang dilalui.
27

 Hasil 

observasi dan wawancara di dokumentasikan dengan bentuk catatan 

tulisan, rekaman suara, serta gambar yang direkam. 

 

5. Analisis Data 

Analisis data ini pada dasarnya merupakan pengolahan dan 

penguraian data yang didapatkan. Analisis data dalam jenis penelitian 

kualitatif diarahkan agar hasil penelitian dapat menjawab rumusan masalah 

yang telah dirumuskan dalam proposal. Tujuannya adalah untuk dapat 

menyederhanakan data yang terkumpul, kemudian menyajikannya dalam 

susunan sistematis dan memberikan pemaknaan terhadap data yang telah 

didapatkan dan dikumpulkan.
28

 

Dalam penulisan hasil data, peneliti menggunakan metode deskiptif, 

yaitu dengan mencatat, melukiskan, dan menguraikan hasil laporan. Titik 

                                                 
27

. Ibid., hlm. 240. 
28

. Ibid., hlm. 243. 
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perhatian ditunjukan pada fakta dan peristiwa yang nampak sesungguhnya 

dari percakapan dan pelaksanaan mengenai objek yang telah diteliti.
29

 

Penemuan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data 

diantaranya: Pertama, mengkaji data dari hasil penelitian yang didapat dengan 

aturan prosedur yang telah dirancang. Kedua, pengkategorian data yang telah 

diperoleh, pengkategorian yang digunakan dalam analisis data ini adalah 

menentukan batasan dari kajian makna. Ketiga, proses merangkum hasil analisis 

ini sehingga menghasilkan jawaban atau informasi yang benar dari masalah 

fenomena tentang makna tradisi upacara ngalungsur pusaka. 

                                                 
29

. Hilman Hadikusuma, ibid., hlm. 13. 


