
 

 

ABSTAK 

Penelitian yang berjudul “Eksistensi Tuhan dalam Praktik Ilmu 

Kekebalan Tubuh Studi Kasus pada Tradisi Masyarakat Wargaluyu 

Kbupaten Cianjur” dilatar belakang oleh adanya masyarakat yang mempercayai 

terhadap magis baik magis hitam maupun magis putih. Pada dasarnya penelitian 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Tuhan dalam mendapatkan ilmu 

magis termasuk pada orang yang melakukan ilmu magis artinya bagaimana 

sebenarnya peran Tuhan dalam ilmu tersebut, termasuk bagaiman hubungan Tuhan 

dengan alam, bagaimana hubungan Tuhan dengan manusia dan pandangan 

masyarakat terkait ilmu tersebut.  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitati studi kasus yang menggunakan 

metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. 

Adapun teknik analisis datanya menggunakan metode deskriftif yaitu penelitian 

yang berusaha mendeskrifsikan atau menggambarkan suatu gejala, peristiwa dan 

kejadian, yang bertujuan untuk mengetahui peristiwa dan kejadian yang ada di 

Wargaluyu.  

Sedangkan hasil analisis penelitian ini menunjukan bahwasanya peran 

Tuhan itu ada dalam ilmu tersebut karena masyarakat Wargaluyu merupakan 

mayoritas islam dan sebagai orang yang beragama tentunya tidak terlepas dari pada 

peran Tuhan. Sedangkan padangan masyarakat wargaluyu terkait ilmu tersebut ada 

yang menyetujui, ada yang tidak menyetujui dan ada yang ditengah-tengah artinya 

setuju tidak, tidak setuju juga tidak. Bagi masyarakat yang setuju mereka 

berpandangan bahwa ilmu kebal itu penting karena pada jaman sekarang kejahatan 

bisa datang kapan saja. Bagi mereka yang tidak setuju mereka berpandangan bahwa 

dengan adanya ilmu tersebut pelakunya bisa saja sombong dan angkuh serta 

ditakutkan mempunya rasa paling jago sendiri dalam istilah sunda “pang aingna” 

bahkan lebih bahaya lagi bisa musyrik. Dan bagi masyarakat yang setuju tidak, 

tidak setuju juga tidak berpandangan bahwa manusia adalah manusia yang lemah 

dan tak berdaya karena itu manusia harus mencari syariat agar selamat di duinia 

dan di akhirat dan yang di takutkan hanya saja meleset aqidah nya kepada Tuhan 

yang nantinya akan merugikan penggunanya baik di dunia dan di akhirat kelak. 
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