
 

 

ABSTRAK 

 

 

Muhammad Jakaria S: TRADISI KEAGAMAAN REBO WEKASAN (Studi Deskriptif 

di Kampung Pasanggrahan Desa Cilawu Kecamatan Cilawu 

Kabupaten Garut) 

 

Tradisi Rebo Wekasan ialah sebuah tradisi yang dilaksanakan pada hari rabu terakhir 

dalam bulan safar. Rebo wekasan terdiri dari dua kata yaitu rebo yang artinya rabu dan 

wekasan yang artinya dalam bahasa jawa lepas. Jadi rebo wekasan ialah hari rabu terakhir 

dalam bulan safar. Tradisi ini merupakan adat atau kebiasaan yang sering dilaksanakan oleh 

masyarakat yang meyakininya. 

Atas dasar itulah, penulis merumuskan dalam dua permasalahan: pertama, apa itu 

Tradisi Keagamaan Rebo wekasan dan kedua, bagaimana tradisi keagamaan rebo wekasan di 

Desa Cilawu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui  Tradisi Keagamaan 

Rebo Wekasan; dan Untuk mengetahui bagaimana Tradisi Keagamaan Rebo Wekasan di 

Desa Cilawu 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan langkah-langkah  

penelitian sebagai berikut: heuristik (mengumpulkan sumber-sumber yang akan digunakan 

baik sumber primer dan sekunder), keirik (intern dan ektern), interpretasi (menafsirkan 

sumber-sumber sejarah), dan historiografi (penulisan sejarah). 

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Tradisi Rebo Wekasan adalah sebuah tradisi 

para leluhur Islam yang masih dipertahankan hingga sekarang. Tradisi Rebo Wekasan ini di 

laksanakan di Kampung Pasanggrahan Desa Cilawu Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut. 

Tradisi rebo wekasan merupakan tradisi atau kebiasaan yang sering dilaksanakan oleh 

masyarakat Kampung Pasanggrahan dan sudah menjadi bagian yang tak bisa dipisahkan dari 

ritual keagamaan. Tradisi rebo wekasan dilaksanakan pada hari rabu terakhir pada bulan safar 

(penanggalan bulan pada tahun Hijriah), karena tradisi ini merupakan suatu warisan budaya 

dari orang-orang terdahulu. Rebo wekasan diyakini oleh sebagian ummat islam, karena dalam 

tradisi ini mengandung makna yang sangat besar dan diyakini bahwa pada hari rabu sebagai 

peristiwa diturunkannya bala’ (bencana atau malapetaka) sebesar 320.00 banyaknya dari 

lauhul mahfudz ke muka bumi, maka harus berusaha menolak dan mencegahnya. Penolakan 

bencana bisa dengan beberapa cara diantaranya; Shalat, Shodaqoh, berdo’a dan cara tertentu 

seperti tradisi rebo wekasan. 
 


