
 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kebudayaan merupakan cara berperilaku yang dipelajari; kebudayaan tidak tergantung 

dari transmisi biologis (pewaris melalui unsur genetis). Perlu ditegaskan hal itu disini agar 

dapat dibedakan perilaku budaya dari manusia dan primata yang lain dari tingkah laku yang 

hampir selalu digerakan oleh naluri. 

Setiap insan manusia dilahirkan dengan tingkah laku yang digerakan oleh insting dan 

naluri yang walaupun tidak termasuk bagian dari kebudayaan, namun memengaruhi 

kebudayaan. Contohnya, kebutuhan akan makanan dan minum adalah kebutuhan dasar yang 

tidak termasuk kebudayaan. Namun bagaimana kebutuhan-kebutuhan dasar itu dipenuhi, apa 

yang kita makan dan bagaimana kita makan adalah bagian dari kebudayaan kita.
1
 

Menurut R. Warsito dalam bukunya Antropologi Budaya menjelaskan bahwa 

kebudayaan itu adalah hasil cipta, rasa, dan karsa. Budaya adalah suatu konsep yang 

membangkitkan minat. Secara formal, budaya didefinisikan sebagai tatanan pengetahuan, 

pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, hirarki, waktu, peranan, hubungan ruang, 

konsep alam semesta, objek-objek materi dan milik yang diperoleh sekelompok besar orang 

dari generasi ke generasi melalui usaha individu dan kelompok. Dalam antropologi budaya, 

perbedaan itu ditiadakan. Kata budaya disini dipakai sebagai singkatan dari kebudayaan 

dengan pengertian yang sama.
2
 

Keberagaman budaya di dalam masyarakat memiliki perbedaan tertentu yang 

menjadikan kebudayaan itu menjadi tradisi yang dilakukan oleh masyarakat secara 

berkelanjutan. Wujud kebudayan di dalam masyarakat dibedakan menjadi tiga, yaitu
3
: 

                                                 
1
I.T.O. Ihromi, Antropolgi Budaya (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2013).Hal. 18-19. 

2
R. Warsito, Antropologi Budaya (Yogyakarta: Ombak Dua, 2012).  Hal. 49. 

3
Warsito.Hal. 53 



 

 

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-

norma, peraturan, dan sebagainya. 

2. Wujud kebudayaan sebagai suatu komplek aktivitas serta tindakan berpola dari manusia 

dalam masyarakat. 

3. Wujud kebudayaan berupa benda-benda hasil karya manusia. Pernyataan ini relevan 

yang disampaikan oleh Simth bahwa wujud kebudayaan terdiri atas sistem budaya, ide 

dan gagasan-gagasam, sistem sosial, tingakah laku dan tindakan, dan kebudayaan yang 

bersifat fisik dalam artefak dan benda-benda hasil budaya yang bersifat materil. 

Kebudayaan bersifat statis,  ia selalu berubah disebabkan masuknya tanpa unsur  

budaya asing sekalipun  suatu kebudayaan dalam masyarakat tertentu dia akan berubah sesuai 

dengan perkembangan zaman. Dalam setiap kebudayaan selalu ada kebebasan tertentu pada 

para individu dan kebebasan individu memperkenalkan variasi dalam cara-cara berlaku dalam 

variasi itu yang pada akhirnya menjadi milik kita bersama.
4
 

Kenyataan bahwa banyak kebudyaan bertahan dan malah berkembang menunjukan 

bahwa kebiasaan-kebiasaan yang berkembang oleh suatu masyarakat disesuaikan dengan 

kebutuhan-kebutuhan tertentu dari lingkungannya. Ini tidak mengherankan, karena sifat-sifat 

budaya tidak disesuaikan kepada beberapa keadaan tertentu. Kemungkinan masyarakat untuk 

bertahan akan berkurang. Tiap-tiap adat yang meningkatkan ketahanan suatu masyarakat 

dalam lingkungan tertentu merupakan adat yang dapat menyesauikan. Pada umumnya, 

kebudayaan bersifat adaptif. Karena kebudayaan itu melingkupi manusia dengan cara-cara 

penyusuaian diri pada kebutuhan-kebutuhan fisologis dari badan mereka sendiri, dan 

penyesuaian kepada lingkungan yang bersifat fisik-geografis, maupun pada lingkungan 

sosialnya.
5
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Kasiroh mengatakan kebudayaan akan mengalami perubahan dan pergeseran, serta 

tanggapan atau persepsi masyarakat terhadap perubahan atau pergeseran, karena sebagai 

makhluk sosial manusia akan terus berinovasi dan berkembang begitupun dengan kebiasaan 

dan kebudayaan yang kita miliki ikut berkembang, bergeser bahkan berubah baik kearah 

yang lebih baik maupun sebaliknya mengalami kemunduran bahkan kebudayaan itu akan 

memudar dan menghilang.
6
 

Tradisi adalah kebiasaan yang turun-temurun yang masih dijalankan oleh masyrakat.
7
 

Secara sederhana tradisi dapat diartikan sebagai sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan 

menjadi bagian dari suatu kelompok masyarakat, yang mendasari adanya tradisi ini adalah 

adanya informasi yang disampaikan secara turun-temurun baik secara tertulis ataupun lisan. 

Secara geografis Cirebon dibagi manjadi dua dataran, yakni dataran rendah dan dataran 

tinggi.
8
 Dataran rendah yang terletak disepanjang pantai utara Pulau Jawa, yaitu Kecamatan 

Gegesik, Kaliwedi, Kapetakan, Arjawinangun, Panguragan, Klangenan, Cirebon Utara, 

Cirebon Barat, Weru, Astanajapura, Pangenan, Karangsembung, Waled, Ciledug, Losari, 

Babakan, Gebang, Palimanan, Plumbon, Depok dan Pabedilan. Sedangkan sebagian lainnya 

termasuk daerah dataran tinggi. 

Tradisi yang berkembang di masyarakat Cirebon sangat bervariasi. Mulai dari tradisi 

yang berkembang yang hanya dilingkungan Keraton saja seperti tradisi Muludan (Panjang 

Jimat), Gamelan dan sebagainya. Sedangkan tradisi yang yang berkembang dimasyarakat luar 

Keraton juga masih kental. Beberapa tradisi yang masih ada yakni Tari Sintren, Tarling (gitar 

dan seruling), dan Obrog. Tradisi Obrogsendiri hanya ada di wilayah tiga Cirebon, Cirebon 

Kota, Cirebon Kabupaten, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. 
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Di Cirebon tradisi-tradisi masih terjaga dengan baik, diantaranya ada Panjang Jimat, 

Suro, Tujuh Bulanan, Obrog, dan lain-lain. Obrog adalah kesenian tabuhan yang ada pada 

bulan suci Ramadhan yang digunakan untuk membangunkan agar melaksanakan sahur. 

Obrog ini biasa dimainkan sesudah salat tarawih oleh anak remaja hingga orang dewasa 

untuk menunggu waktu sahur. Adapun yang dimainkan adalah kendang, kemung (sejenis 

gong kecil) dan buyung (tembikar yang lubangnya ditutup dengan karet ban) yang berfungsi 

sebagai bass. Irama tabu-tabuhan itu disebut dengan Obrog.
9
 Selama bulan Ramadhan, 

rombongan musik Obrog berkeliling dari kampung ke kampung guna membangunkan warga 

untuk segera begegas makan sahur. Mereka menyusuri setiap pelosok Desa dengan 

memainkan alat-alat musik dan bernyanyi pagi-pagi buta. Obrog ini  mulai berkeliling mulai 

pukul satu sampai menjelang Subuh.
10

 

Obrog bisa dimainkan setelah sholat tarawih, Obrog dimainkan dengan menyanyikan 

lagu-lagu khas Cirebon namun tidak dipungkiri lagu-lagu dangdut nasionalpun kadang 

dimainkan dalam tiap pementasannya. Mulai  H-7 Obrog-Obrog yang biasanya berkeliling 

kampung pada malam hari ini tidak melakukan aktifitas pada malam hari. Namun, Obrog-

Obrog ini melakukan aktifitasnaya pada pagi hari sampai sore, untuk minta swadaya dari 

masyarakat yang telah dibangunkan pada sahur sebelumnya. Adapun cara meminta swadaya 

pada masyarakatnya ialah dengan cara berkeliling kampung sambil memainkan Obrog, orang 

yang meminta swadaya biasanya membawa baskom/ bobokoh (bahasa Sunda) sambil 

mengucapkan salam kepada pemilik rumah. Pemberian yang dilakukan ini biasanya berupa 

beras dan tidak jarang juga mereka mendapat uang. 
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Masyarakat Cirebon yang kebanyak menganut pemikiran NU memandang Obroga 

dalah sebuah tradisi yang harus dilestraikan. Obrog begitu dinantikan oleh masyarakat 

Cirebon pada bulan Ramadhan. Masyarakat Cirebon sendiri menyatakan kurang  sempurna  

bila bulan Ramadhan tanpa adanya Obrog, kalau tidak ada Obrog terasa ada yang kurang 

dalam bulan puasa tersebut.
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Dewasa ini, Obrog mengalami perubahan dari alat dan fungsinya sendiri. Di era 

sekarang rombongan Obrog bermain dengan menggunakan alat musik modern. Mulai dari 

gitar elektrik, bass, organ, tamborin, dilengkapi dengan soundsystem yang didorong di atas 

roda biduan wanita pun menyanyikan lagu-lagu dangdut kotemporer dan lagu pantura. 

Fungsi Obrog yang dulu untuk tujuan ibadah membangunkan masyarakat untuk segera 

bangun dari tidurnya dan mengingatkan agar malakukan sahur kini Obrog hanya 

berorientasikan financial mencari keuntungan karena Obrog yang mereka mainkan hanya 

Obrog yang menjalankan aksinya pada siang harinya saja, sedangkan di malam harinya tidak 

melakukan ngobrog.
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Ngobrog sekarangpun di Desa Kedungsana mengalami pergeseran yang dulunya 

kegiatan ngobrog ini dilakukan dengan menabuhkan alat-alat tradisional, namun 

perkembangan zaman yang semakin maju menjadikan kegiatan Obrog ini semakin simpel 

yakni dengan hanya menggunkan saund dan perangkat HP yang diputarkan lagu-lagu pantura 

dengan suara keras itu sudah menjadi kegiatan ngobrogpada dini hari dari keprihatinan 

tersebut penulis mengangkat judul:  NILAI-NILAI AGAMA DALAM TRADISI OBROG 

(Studi di Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon). 
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Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini akan membahas tradisi yang masih berlansung di wilayah Cirebon. 

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk membatasi dan  memfokuskan penelitian ini. penulis 

memfokuskan kedalam beberapa permasalahan sebagai berikut: 

a. Bagaimana nilai silaturami dalam tradisi Obrog di Desa Kedungsana? 

b. Bagaimana nilai nilai Gotong royong dalam tradisi Obrog di Desa Kedungsana? 

c. Bagaimana syiar agama dalam tradisi Obrog di Desa Kedungsana? 

Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian yang hendak 

dicapai sebagai berikut: 

a. Untuk menguraikan nila silaturahmi dalam tradisi Obrog di Desa Kedungsana. 

b. Untuk menguraikan nialai gotong royong dalam tradisi Obrog di Desa Kedungsana.  

c. Untuk menguraian syiar agama dalan tradisi Obrog di Desa Kedungsana. 

Kegunaan Penelitian 

Dari tujuan diatas diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa 

pengetahuan akademik dalam  khasanah pengetahuan budaya atau tradisi Obrog yang 

menyerap dilingkungan masyarakat Cirebon. Juga diharapkan berguna bagi akademisi 

khususnya fakultas Ushuluddin dalam memberikan informasi mengenai dunia kebudayaan 

atau adat di Cirebon, terutama terhadap bentuk-bentuk tradisi itu sendiri yang sudah 

membudaya di seluruh masyarakat Cirebon. 



 

 

Tinjauan Pustaka 

Ira dalam skripsinya yang berjudul Makna dan Ritual  Tradisi Jentreng (Studi 

Deskriptif di Kampung Renggong Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan Kabupaten 

Sumedang), dalam kesimpulannya menyebutkn bahwa Tradisi Jentreng adalah untuk 

mempererat tali persaudaraan atau silaturahmi sesama warga sehingga bisa mencegah 

terjadinya konflik di antara warga setempat. Kemudian, adanya rasa solidaritas yang kuat 

atau gotong royang pada masyarakat renggong dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang 

akan dilaksanakan.
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M. Nuh Rasjidin, dalam skripsinya yang berjudul Tradisi Pesta Laut di Desa Pantai 

Bahagia Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi. Dia berkata  dalam upacara pesta 

laut tercermin perilaku sosial keagamaan yang kolektif masyarakat Desa Pantai Bahagia. 

Perilaku sosial kolektif ini merupakan suatu bentuk  tindakan, upacara dan perbuatan yang 

dilakukan masyarakat Desa Pantai Bahagia yang terbatas pada lingkungan sosial mereka. 

Tradisi pesta laut ini tampak memiliki sumber nilainya yang dilandasi oleh nilai-nilai 

agama.
14

 

Kerangka Berpikir 

Pada era globalisasi dan modernisasi seperti sekarang ini. Kehidupan manusia pun 

semakin beragam. Seiring dengan itu, budaya mulai berkembang mengikuti pola berpikir 

manusia dalam kehidupannya. Budaya dalam perkembangannya dibedakan menjadi dua, 

yaitu budaya yang berkembang dengan cepat (revolusi kebudayaan) dan kebudayaan yang 

berkebang secara perlahan (evolusi kebudayaan). Perkembangan budaya yang terjadi secara 
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perlahan hampir tidak bisa dirasakan gerak tumbuhnya karena berlangsung dalam waktu yang 

panjang. Meskipun demikian satu hal yang pasti, kebudayaan akan terus dibawah oleh 

manusia menuju tingkat peradaban yang lebih maju.
15

 

Tradisi adalah segala sesuatu yang diturunkan atau diwariskan dari masa lalu ke masa 

kini atau sekarang. Tradisi dalam arti sempit berupa warisan-warisan sosial khusus yang 

memenuhi dua syarat.
16

Pertama, masih kuat ikatannya dengan kehidupan masa kini. Dan 

Kedua, tetap bertahan hidup di masa kini. 

Kehidupan manusia diwarnai dengan simbol-simbol. Dalam sejarah manusia, 

ditemukan tindakan-tindakan manusia yang berhubungan dengan agama, politik, ekonomi, 

dan lain sebagainya didasarkan pada simbol-simbol. Menurut Ernest Cassirer, manusia tidak 

pernah melihat, menemukan, mengenal dunia secara langsung kecuali melalui simbol. 

Kenyataan memang sekedar fakta-fakta, meskipun fakta.Tetapi memiliki makna psikis juga, 

karena simbul mempunyai unsur pembebasan dan perluasan pandangan. Sedemikian eratnya 

kehidupan manusia dengan simbol-simbol, sehingga manusia disebut makhluk dengan 

simbol-simbol (homo simbolicus). Manusia berpikir, bertindak, bersikap, berperasaan dengan 

ungkapan-ungkapan yang simbolis.
17

 

Agama dan tradisi didalam kehidupan manusia sangat erat hubungannya. Agama 

sebagai suatu pondasi kehidupan manusia di dunia ini. Agama sebagai pengontrol dari setiap 

tindakan manusia dari bentuk-bentuk kecurangan, kekerasan dan tindakan kriminal yang 

lainnya. Agama memberikan dorongan kepada manusia untuk selalu untuk hidup sesuai 

dengan aturan yang telah disepakati, hidup tanpa aturan bagaikan neraka, karena hidup yang 

selalu melanggar peraturan memberikan efek kekacaun. 
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Jadi, fungsi agama adalah menyaring setiap tradisi-tradisi yang kurang baik untuk 

dilakukan, maka agama akan menyortir tradisi tersebut. Kalapun sekiranya tradisi yang sudah 

melakat dilingkungan masyakat susah untuk ditinggalkan, maka agama menyatukan dalam 

tradisi atau bisa disebut sinkretisme.
18

 Sama halnya apa yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga 

dan Kanjeng Sunan Gunung jati, mereka mencampurkan hal-hal yang saling bertentangan 

anatara tradisi yang berkembang dimasyarakat dengan ajaran-ajaran agama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1 Kerangka Berpikir 

Langkah-Langkah Penelitian 

Untuk memudahkan penelitian ini, penulis melakukan penelitian sebagai berikut : 

1. Menentukan lokasi penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Kedungsana Kecamtan Plumbon Kabupaten 

Cirebon. Banyak hal untuk mempertimbangkan kenapa peneliti memilih lokasi ini. Lokasi ini 

cukup seterategis karena dapat dijangkau dengan kendaraan dan suasana pedesaan yang 

kental dengan kekeluargaan. 
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Zaman dahulu 

Ritual Obrog 



 

 

2. Penentuan metode penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif melalui data kualitatif, 

yaitu suatu pendekatan untuk mencari jawaban atas pertanyaan mengapa segala sesuatu itu 

muncul atau sesuatu itu bermakna. Hasil pendekatan tersebut, diperoleh suatu rumusan yang 

sifatnya menjelaskan mengapa gejala itu ada atau mengapa itu bermakna. 

3. Sumber data yang diperoleh 

Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara 

terhadap pelaku Obrog sendiri. Sebagai data awal perihal informasi terhadap pelaksanaan 

terhadap perubahan Obrog di Desa Kedungsana serta melakukan pengamatan terhadap 

jalannya tradisi Obrog sendiri. 

4. Pengumpulan data yang akan dilakukan 

Untuk mengumpulkan data peneliti membagi tiga cara dalam pengumpulan data, yakni 

dengan obeservasi, wawancara unuk menggali lebih dalam lagi bagaimana tradisi Obro gitu, 

dan studi pustaka untuk mengetaahui teori-teori yang cocok diterapkan. 

a. Observasi  

Observasi merupakan salah satu metode  utama dalam penelitian sosial keagamaan 

terutama sekali penelitian naturalistik  (kualitatif). Secara umum, observasi berarti 

pengamatan, penglihatan. Sedangkan secara khusus, observasi adalah mengamati dan 

mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena 

sosial-keagamaan (perilaku, kejadian-kejadian, keadaan, benda, dan simbol-simbol tertentu) 

selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang diobservasi.
19
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Penggunaan metode observasi, menurut Black dan Champion dalam buku Metode 

Penelitian Sosial-Agama, anatara lain:
20

Pertama, untuk mengamati fenomena sosial-

keagamaan sebagai peristiwa aktual yang memungkinkan peneliti memandang fenomena 

tersebut sebagai proses: Kedua, untuk menyajikan kembali gambaran dari fenomena sosial 

keagamaan dalam laporan penelitian dan penyajian; Ketiga, untuk melakukan eksplorasi atas 

setting sosial dimana fenomena itu terjadi. 

b. Wawancara  

Wawancara  adalah percakapan langsung dan tatap muka dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Secara 

khusus, Lincoln dan Guba mengemukakan tujuan wawancara anatara lain mengkontruksi 

mengenai orang, kejadian, kegaiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntunan, kepedulian 

dan lain-lain; merekontruksi kebulatan-kebulatan yang dialami masa lalu.
21

 

Adapun tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengumpultan data yang berkaitan 

dengan yang ingin diteliti oleh peneliti, yakni Tradisi Obrog di Desa Kedungsana Kecamatan 

Plumbon Kabupaten Cirebon. Adapun yang di wawancarai adalah pelaku Obrog, Sesepuh di 

Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, pelaku Obrogdi Desa 

Kedungsana Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, Dinas Budaya, Pariwisata, Pemuda, 

dan Olah Raga (DISBUDPARPORA) Kabupaten Cirebon, dan Keraton Kasepuhan selaku 

sebagai penjaga warisan budaya Cirebon. 

c. Studi Pustaka 

Disamping menggunakan data dari lapangaan penulis juga studi pustaka untuk 

menyempurnakan dengan maksud memperoleh data-data dan informasi yang berkaitan 
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dengan hal-hal yang penulis teliti. Studi kepustakaan ini diambil dari beberapa buku dan 

jurnal dalam mengumpulkan  bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
22

 

1. Pengolahan Data  

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan salah satu masyarakat di 

Cirebon mengenai keberadaan budaya Obrog, sebagai data awal informasi jalannya budaya 

Obrog di Desa Kedung Sana Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon tahun 2017. Dalam hal 

ini keberadaan kebudayaan Obrog di Kabupaten Cirebon dikaitkan dengan teori-teori budaya 

pada umumnya yang dilakukakn oleh peneliti sebelumnya. 

Pengamatan tradisi Obrog di Kabupaten Cirebon dilakukan dengan mata dan telinga 

agar semua informasi yang diperoleh dari pengamatan maupun dari masyarakat terekam 

dengan keseluruhan, kemudian mencatat semua peristiwa yang berkenaan dengan budaya 

Obrog sendiri. 

Adapun tahapan  pengumpulan data, ialah sebagai berikut: 

a. Melakukan penelitian untuk memperoleh data awal terhadap pelaksanaan tradisi Obrog 

yang dihubungkan dengan teori-teori yang dilakukan penelitian sebelumnya, penelitian 

tersebut dilakukan dengan cara wawancara terhadap masyarakat yang melihat dan 

menyaksikan tradisi Obrog itu sendiri. 

b. Melakukan pengamatan pelaksanaan tradisi Obrog, yang setiap dilaksanakan pada bulan 

Ramadan menjelang Sahur, biasanya dilakukan pukul 01.00-03.30 WIB, dalam hal ini, 

penulis mengaitkan tradisi Obrog dengan teori-teori sebelumnya. 

c. Mengumpulkan data dengan wawancara, memahami dan mencatat hasil pengamatan 

seluruh peristiwa yang terjadi didalam masyarakat yang terekam dalam perekam suara 

dengan bahasa lisan. 
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d. Menyalin isi catatan dan hasil wawancara menjadi bahasa tulisan, sesuai dengan apa yang 

diungkapkan oleh masyarakat dan pihak yang melakukan tradisi Obrog itu sendiri. Salinan 

tersebut disalin secara lengkap. 

e. Menyaring isi catatan yang telah disalin kedalam bahsa lisan, menurut kosakata dan gaya 

bahasa yang digunakan oleh peneliti. Dalam hal ini ada beberapa cacatan yang menarik 

perihal bahasa yang dipergunakan oleh masyarakat dalam menjelaskan tentn keberadaan 

tradisi Obrog, menggunakan bahasa daerah yaitu menggunakan bahasa Cirebon. 

Berdasarkan data klasifikasi diatas, dilakukan klasifikasi lebih sepesifik, yakni 

mengklasifikasikan data terhadap faktor penunjang tradisi Obrog itu sendiri. 

 


