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ABSTRAK 

Cirebon merupakan salah satu kota yang terdapat Keraton di dalamnya, 

sehingga masih terdapat banyak budaya dan Tradisi yang masih dijunjung tinggi 

dan dipercayai oleh masyarakat sekitar. Salah satu budaya dan Tradisi yang masih 

dipercayai oleh masyarakat di Kelurahan Kasepuhan adalah Perayaan Acara Tradisi 

Panjang Jimat di Keraton Kasepuhan yang masih dilaksanakan setiap tahunnya. 

Akan tetapi, dalam hal ini tampaknya telah terjadi pergeseran dalam memaknai 

kesakralan yang terkandung dalam acara Tradisi Panjang Jimat yang diakibatkan 

oleh perkembangan zaman. Masyarakat terdahulu mempercayai, bahwa di dalam 

acara Tradisi Panjang Jimat mengandung nilai-nilai kesakralan. Sedangkan 

masyarakat saat ini hanya menganggap acara Tradisi Panjang Jimat hanya sebagai 

warisan budaya dari para leluhur saja. Karena, dalam kenyataannya masyarakat saat 

ini mendatangi acara perayaan Tradisi Panjang Jimat hanya sebagai ajang 

bertamasya dan eksis di  media sosial saja. 

Penelitian ini adalah merupakan penelitian lapangan. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan Sosiologi Agama dengan teori dari Mircea Eliade 

tentang Sakral dan Profan. Hasil dari penelitian ini adalah: bahwasannya dalam hal 

pelaksanaan acara Tradisi Panjang Jimat khususnya dalam prosesi Tradisi, tidak 

terdapat perunahan artinya masih tetap seperti yang dulu. Hanya saja terdapat 

sedikit perubahan dimana sudah tidak terdapat perawan sunti yang mengabdikan 

dirinya ke Keraton. Akan tetapi, dalam skripsi ini dibahas tentang pergeseran dalam 

hal memaknai kesakralan. Masyarakat terdahulu menganggap Tradisi Panjang 

Jimat adalah sakral, sedangkan masyarakat saat ini menganggap Tradisi Panjang 

Jimat hanya sebagai Tradisi peninggalan para leluhur saja. Adanya fenomena 

tersebut disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: Modernisasi, masuknya 

budaya baru, kurangnya edukasi mengenai pentingnya melestarikan budaya, dan 

kurangnya keterbukaan dari pihak Keraton dalam pelaksanaan acara Tradisi 

Panjang Jimat. 

 

Kata kunci: Pergeseran, Makna, Tradisi, Masyarakat. 

 

 

 

 

 



 

 

xii  

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL ............................................................................................. i 

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .............................................................. ii 

HALAMAN NOTA DINAS ............................................................................... iii 

SURAT PENGESAHAN ....................................................................................iv 

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB .............................................................. v 

MOTTO ............................................................................................................... vi 

PERSEMBAHAN .............................................................................................. vii 

KATA PENGANTAR ...................................................................................... viii 

ABSTRAK ........................................................................................................ xiii 

DAFTAR ISI ...................................................................................................... xiv 

DAFTAR TABEL ............................................................................................. xvi 

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... xvii 

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... 1 

A. Latar Belakang ........................................................................................... 1 

B. Rumusan Masalah ...................................................................................... 5 

C. Tujuan penelitian dan Manfaat Penelitian .................................................. 5 

D. Tinjauan Pustaka ........................................................................................ 6 

E. Kerangka Teori......................................................................................... 11 

F. Metode Penelitian..................................................................................... 22 



 

 

xiii  

G. Sistematika Pembahasan .......................................................................... 28 

BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN..........................  31 

A. Letak Geografis dan Aksesbilitas Wilayah .............................................. 31 

B. Kondisi Masyarakat ................................................................................. 33 

1. Kondisi Sosial .............................................................................. 33 

2. Kondisi Ekonomi ......................................................................... 34 

3. Kondisi Agama............................................................................. 39 

4. Kondisi pendidikan ...................................................................... 40 

5. Kondisi Budaya ............................................................................ 44 

C. Sarana dan Prasarana ................................................................................ 46 

BAB III SEJARAH DAN GAMBARAN TRADISI PANJANG JIMAT.......50 

A. Sejarah Berdirinya Keraton Kasepuhan Cirebon ..................................... 50 

B. Sejarah Awal dan Asal – Usul Tradisi Panjang Jimat .............................. 57 

C. Tradisi Panjang Jimat di Keraton Kasepuhan Cirebon ............................ 59 

1. Gambaran Pelaksanaan Tradisi Panjang Jimat ............................ 60 

BAB IV PERGESERAN MAKNA DALAM ACARA TRADISI PANJANG 

JIMAT.................................................................................................................68 

A. Pelaksanaan Tradisi Panjang Jimat .......................................................... 69 

1. Waktu dan Peserta Pelaksanaan Tradisi........................................55 

2. Prosesi Tradisi .............................................................................. 72 

3. Tujuan Pelaksanaan Tradisi ......................................................... 75 

 



xiv 

B. Pergeseran Makna Dalam Acara Tradisi Panjang Jimat .......................... 78 

1. Makna Tradisi Panjang Jimat Bagi Masyarakat di Kelurahan

Kasepuhan .................................................................................... 79 

2. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Munculnya Pergeseran

Makna ........................................................................................... 82 

  BAB V PENUTUP .............................................................................................. 90 

A. Kesimpulan .............................................................................................. 90 

B. Saran ......................................................................................................... 91 

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 93

LAMPIRAN........................................................................................................78 

CURRICULUM VITAE....................................................................................114 



 

 

xv  

DAFTAR TABEL 

Tabel I Komposisi Penduduk Secara Keseluruhan..................................................31 

Tabel II Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian...............................37 

Tabel III Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama Yang Dianut.........................40 

Tabel IV Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan...........................43 

Tabel V Komposisi Sarana Dan Prasarana Masyarakat Kelurahan Kasepuhan.......48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xvi  

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran I Instrument Pengumpulan Data.............................................................97 

Lampiran II Dokumentasi.....................................................................................105 

Lampiran III Surat Izin Penelitian.........................................................................110 



1 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara multikultural, hal ini dapat dilihat dari 

keadaan sosio kulturalnya dimana indonesia terdiri dari berbagai 

kebudayaaan, kelompok etnis, agama, dan lain sebagainya yang bersifat 

heterogen (aneka ragam) dan bersifat plural (jamak).3 Dengan keadaan 

Indonesia yang multikultural maka masyarakat Indonesia dituntut untuk 

bisa hidup berdampingan dengan perbedaan tersebut. Untuk bisa hidup 

secara berdampingan dengan masyarakat lainnya, maka masyarakat harus 

melakukan hubungan sosial dengan yang lainnya. Kehidupan sosial yang 

terjadi dalam masyarakat akan selalu mengalami perubahan, 

perkembangan, pertumbuhan, dan pembaharuan.4  

Perubahan di dalam kehidupan masyarakat akan muncul seiring 

berkembangnya zaman. Meskipun tidak semua perubahan bersifat 

mencolok dan sangat berpengaruh terhadap kehidupan luas. Karena ada 

perubahan yang bersifat cepat dan mencakup aspek- aspek secara luas akan 

tetapi ada pula perubahan yang bersifat lambat. Contoh perubahan yang 

 

3 Gina Lestari, Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia di Tengah 

Kehadiran Sara, (Yogyakarta, Program Studi Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada, 2015), 

hal. 31. 
4 Mudjia Rahardjo, Sosiologi Pedesaan: Studi Perubahan Sosial (Malang: UIN Malang 

Press, 2007), hlm. 25. 
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terjadi di dalam kehidupan masyarakat adalah perubahan kebudayaan, 

agama, penduduk, dan moral. Setiap masyarakat di Indonesia pasti 

memeliki sistem kebudayaan sendiri-sendiri yang dihasilkan dari cipta 

karya masyarakat setempat. Kebudayaan ini akan bersifat secara terus 

menerus sehingga muncullah yang dinamakan Tradisi.5  

Tradisi akan diteruskan dari generasi ke generasi biasanya berupa 

peninggalan nenek moyang seperti benda, artefak, aktvitas, dan gagasan. 

Biasanya hingga saat ini peninggalan tersebut masih ada dan masih 

dijunjung tinggi moralitasnya. Konsep pewarisan tradisi diatas 

menimbulkan presepsi bahwa tradisi bersifat turun temurun, abadi, dan 

tidak bisa ditinggalkan oleh mereka yang masih hidup. Padahal tradisi 

sendiri bersifat dinamis karena manusialah yang berperan penting dalam 

menerima, menolak dan merubahnya.6  

Perubahan dalam kebudayaan dan tradisi yang terjadi dalam 

masyarakat disebabkan oleh adanya perubahan sosial. Menurut Selo 

Soemarjan dan Soelaeman Soemardi berpendapat bahwa perubahan sosial 

dapat diartikan sebagai cara hidup masyarakat yang bervariasi, hal ini 

dikarenakan adanya perubahan geografis, perubahan ideologi, perubahan 

kebudayaan, ataupun karena adanya penemuan-penemuan baru di dalam 

 
5 Imam Basuki Iswanto, “Pergeseran Makna Tradisi Sogukan Pada Masyarakat Suku 

Madura” (Studi Pada Masyarakat Desa Sumberkerto Kecamatan Pagak Kabupaten Malang), Skripsi 

dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), hal. 1-2. 
6 Bungaran Antonius Simanjuntak, Tradisi Agama dan Akseptasi Modernisasi Pada 

Masyarakat Pedesaan (Jakarta: pustaka obor Indonesia, 2016), hal. 145. 
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masyarakat tersebut.7 

Salah satu contoh dari Tradisi yang ada adalah Tradisi Panjang Jimat 

di Keraton Kasepuhan Cirebon. Panjang Jimat adalah suatu tradisi yang 

diwariskan oleh para leluhur dan orang-orang terdahulu di Keraton 

Kasepuhan Cirebon untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad 

SAW pada 12 Rabiul Awal. Panjang Jimat berasal dari kata panjang yang 

berarti abadi/selamanya dan jimat berarti siji kang dirumat. Secara 

etimologi Panjang Jimat berarti menjaga selamanya dua kalimat syahadat 

selaku umat dari Nabi Muhammad SAW.8 Pada awalnya perayaan kelahiran 

Nabi Muhammad ini atau biasa disebut Panjang Jimat hanyalah untuk 

menarik perhatian masyarakat sekitar Keraton pada waktu itu untuk masuk 

Islam. Karena pada waktu itu masyarakat sudah dipengaruhi oleh agama 

Hindu sehingga pada waktu itu para wali berdakwah dengan mencampurkan 

budaya Hindu dengan budaya Islam. 

Pelaksanaan Tradisi Panjang Jimat ini sudah dilakukan dari 600 

tahun yang lalu.9 Pada awalnya pelaksanaan Tradisi Panjang Jimat di 

Keraton Kasepuhan Cirebon ini hanya melibatkan pihak intern/abdi dalem 

Keraton saja. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman Tradisi Panjang 

Jimat mengalami perubahan dari masa ke masa. Sehingga acara Tradisi 

 
7 Soekanto dan Soerjono, “Sosiologi Suatu Pengantar”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

1994), hlm. 384. 
8 Wawancara Dengan Rudi Mulyana, Tanggal 9 Desember 2020, di Keraton Kasepuhan 

Cirebon. 
9 Wawancara Dengan Rudi Mulyana di Keraton Kasepuhan Cirebon. 
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Panjang Jimat ini dapat diikuti oleh siapapun, hanya saja tidak semua orang 

dapat masuk ke dalam Keraton. Karena yang dapat masuk ke dalam Keraton 

hanya tamu undangan saja. Selain itu, untuk menarik para pengunjung pihak 

Keraton mengadakan pasar malam dan hiburan di sekitar Keraton.10  

Akan tetapi, tampaknya dalam pelaksanaan acara Tradisi Panjang 

Jimat ini memiliki daya tarik ekonomi yang lebih kuat dari pada daya 

religiusitasnya. Sehingga makna yang terkandung dalam acara Tradisi 

Panjang Jimat tersebut seakan sudah bergeser dari ritual keagamaan menjadi 

pasar rakyat. Dimana para masyarakat berkumpul hanya untuk berjalan-

jalan ke pasar rakyat bukan untuk menghadiri acara pelaksanaan Panjang 

Jimat yang bersifat sakral tersebut. Orang-orang tua terdahulu sangat 

menjunjung tinggi makna sakral yang terkandung dalam acara Tradisi 

Panjang Jimat tersebut, akan tetapi berbeda dengan masyarakat modern saat 

ini. Mereka datang ke acara Panjang Jimat hanya untuk bertamasya dan 

eksis di media sosial. Sehingga tampaknya nilai kesakralan yang terkandung 

di dalam acara Tradisi Panjang Jimat ini telah luntur sedikit demi sedikit 

dan telah terjadi profanisasi dalam pemaknaan acara Tradisi Panjang Jimat 

tersebut. Hal ini karena pola pikir masyarakat sekarang menganggap bahwa 

penyelenggaraan acara Tradisi Panjang Jimat ini hanya meneruskan budaya 

leluhur saja. Tanpa memahami arti dari diselenggarakannya acara Tradisi 

Panjang Jimat ini. Maka dengan adanya fenomena di atas, penulis ingin 

 
10 Elis Mayangsari, “Tradisi Upacara Panjang Jimat Keraton Kasepuhan Sebagai Aset 

Budaya Lokal Kota Cirebon Dalam Pelestarian Budaya Bangsa” , hal. 81. 
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membahas lebih jauh tentang bagaimana masyarakat di Kelurahan 

Kasepuhan memahami makna yang terkandung di dalam acara Tradisi 

Panjang Jimat tersebut dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

munculnya pergeseran makna yang ada dalam acara Tradisi Panjang Jimat 

tersebut. Maka penulis akan menggunakan fenomena di atas sebagai judul 

skripsi penulis yaitu “Pergeseran Makna Dalam Acara Tradisi Panjang 

Jimat” (Studi Tentang Masyarakat di Kelurahan Kasepuhan 

Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon). 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana masyarakat di Kelurahan Kasepuhan memaknai acara 

Tradisi Panjang Jimat di Keraton Kasepuhan Cirebon? 

2. Faktor–faktor apa saja yang mempengaruhi munculnya pergeseran 

makna dalam acara Tradisi Panjang Jimat di Keraton Kasepuhan 

Cirebon? 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan, dan di bawah ini adalah 

tujuan dari adanya penelitian ini, yaitu: 

1. Untuk mengetahui bagaimana masyarakat di Kelurahan Kasepuhan 

memaknai acara Tradisi Panjang Jimat di Keraton Kasepuhan 

Cirebon. 

2. Untuk mengetahui faktor–faktor apa saja yang mempengaruhi 

munculnya pergeseran makna dalam acara Tradisi Panjang Jimat di 
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Keraton Kasepuhan Cirebon. 

Selain Tujuan, adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian ini. 

Ada dua manfaat di bawah ini, yakni: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Supaya bisa menjadi referensi yang relevan bagi penelitian 

selanjutnya. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

dalam bidang keilmuan. Selain itu dapat menjadi sumbangan 

bagi khazanah keilmuan terutama di bidang Sosiologi 

Agama. Khususnya mengenai pergeseran makna dalam 

acara Tradisi Panjang Jimat di Keraton Kasepuhan Cirebon. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan bisa membantu peniliti khususnya penulis dalam 

memahami dan meneliti bagaimana pergeseran makna yang muncul 

dalam acara Tradisi Panjang Jimat di Keraton Kasepuhan Cirebon. 

D. Tinjauan Pustaka 

Kajian pustaka berperan penting dalam sebuah penelitian yang 

dilakukan, secara umum kajian pustaka memiliki arti sebuah bacaan atau 

pembahasan tentang topik sebuah penelitian.11 Kajian pustaka berfungsi 

 
11 Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan Edisi Keempat, 

(Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hal. 117-118. 
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sebagai peninjauan kembali pustaka-pustaka atau penelitian ilmiah yang 

sudah dilakukan sebelumnya. Hal ini berfungsi untuk memastikan atau 

memvalidkan data sekarang dengan penelitian sebelumnya. Kajian pustaka 

sebelumnya bisa berupa skripsi-skripsi terdahulu, buku, jurnal ilmiah dan 

sebagainya. Adapaun beberapa kajian pustaka terdahulu yang menjadi 

acuan penulis dalam penelitian, antara lain: 

1. Pertama, Skripsi karya dari Sukatriningsih yang berjudul: 

Pergeseran Makna Tradisi Perayaan Maulid Nabi di Tengah 

Modernisasi Masyarakat Dusun Kauman, Jatisarono, Nanggulan, 

Kulon Progo. Skripsi ini membahas tentang pengaruh modernisasi 

terhadap Tradisi perayaan Maulid Nabi di Dusun Kauman. 

Menurutnya modernisasi menyumbang banyak dalam perubahan 

sosial budaya yang ada saat ini. Pengaruh dari modernisasi 

memberikan efek yang negatif dan juga positif. Disisi lain 

modernisasi telah menggeser nilai sosial budaya yang dulu ada di 

dusun Kauman tersebut. Sehingga terdapat beberapa perbedaan 

dalam pelaksanaan Tradisi dulu dan sekarang seperti halnya dalam 

pembuatan berkat, dulu berkat sebagai syarat kenduri atau hidangan 

yang ada dalam perayaan maulid Nabi. Akan tetapi sekarang sudah 

menjadi ajang kompetensi dengan merubahnya menjadi sangat 

mewah karena ada penambahan cendera mata berupa hadiah yang 
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menarik seperti, magic com, kipas angin, kompor dan sebagainya.12 

2. Kedua, Skripsi karya dari Imam Basuki Iswanto , yang berjudul 

Pergeseran Makna Tradisi Sogukan Pada Masyarakat Suku Madura 

(Studi Pada Masyarakat Desa Sumberkerto Kecamatan Pagak 

Kabupaten Malang). Dalam skripsi membahas tentang Tradisi 

“Sogukan” yang ada di desa Sumberkerto, Tradisi ini memiliki arti 

membantu dalam sebuah perayaan yang dilakukan oleh masyarakat 

Madura. Dalam hal ini masyarakat bisa memberikan bantuan berupa 

barang ataupun uang kepada masyarakat yang sedang mengadakan 

sebuah perayaan. Pada awalnya Tradisi “Sogukan” dilakukan 

sebagai bentuk perwujudan dari sikap saling membantu satu sama 

lain, gotong royong, dan rasa simpati kepada sesama masyarakat. 

Akan tetapi, seiring berkembangnya zaman Tradisi “Sogukan” ini 

telah mengalami pergeseran menjadi acara yang bersifat timbal 

balik. Karena dalam hal ini msyarakat yang memberi bantuan 

kepada masyarakat lain yang sedang mengadakan perayaan 

mengharapkan bantuannya tersebut akan dibayar dikemudian hari 

ketika ia mengadakan perayaan juga, sehingga bisa dikatakan 

Tradisi “Sogukan” saat ini telah berubah menjadi “asuransi sosial 

dan finansial”.13  

 
12 Sukatriningsih, “Pergeseran Makna Tradisi Perayaan Maulid Nabi di Tengah 

Modernisasi Masyarakat Dusun Kauman, Jatisarono, Nanggulan, Kulonprogo ”, Skripsi dari 

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 

Yogyakarta : 2018. 
13 Imam Basuki Iswanto, “Pergeseran Makna Tradisi Sogukan Pada Masyarakat Suku 



9 

 

3. Ketiga, Skripsi karya dari Fiki Trisnawati Wulandari, yang berjudul 

Pergeseran Makna Budaya Bekakak Gamping (Analisis Semiotika 

Pergeseran Makna Budaya Bekakak Di Desa Ambarketawang, 

Kecamatan Gamping, Kab. Sleman). Dalam skripsi ini membahas 

tentang upacara adat saparan bekakak. Upacara adat ini pada 

awalnya dilakukan untuk menghormati kesetiaan Ki Wirasuta dan 

Nyi Wirasuta kepada Sri Sultan Hamengkubuwono I. Selain itu 

upacara adat ini pada awalnya hanya dilakukan oleh para peserta 

kirab adat saja, yang terdiri dari: dua pasang boneka pengantin 

bekakak, sepasang genderuwo, sesaji-sesaji, replika hewan 

kepenulisan Ki Wirasuta, komunitas kesenian daerah setempat, serta 

beberapa prajurit yang mengawal keberlangsungan acara ini. 

Upacara adat saparan bekakak yang dulu dilakukan oleh pemerintah 

setempat kini telah diserahkan kepada masyarakat Gamping untuk 

mengelolanya. Kemudian pada tahun 2007, pada upacara adat ini 

ditambahkan beberapa kirab-kirab pendukung yaitu pra kirab dan 

kirab adat. Dalam pra kirab berisi arak-arakan yang berisi acara 

marcing band, pleton inti, dan potensi yang ada di masyarakat 

Gamping. Seiring berjalannya waktu, upacara adat saparan bekakak 

ini telah luntur nilai kesakralannya, karena selain telah melewati 

proses modifikasi budaya acara ini juga telah dipengaruhi oleh cara 

 
Madura” (Studi Pada Masyarakat Desa Sumberkerto Kecamatan Pagak Kabupaten Malang), 

Malang : 2017. 
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berfikir masyarakat yang menganggap bahwa penyelenggaraan 

upacara adat ini hanya sebatas meneruskan budaya leluhur saja tanpa 

memahami tujuan awal upacara adat ini dilakukan.14  

4. Keempat, Buku karya Mircea Eliade yang berjudul “Sakral dan 

Profan Menyingkap Hakikat Agama” Terj. Nuwanto. Di dalam buku 

ini dijelaskan tentang hakikat yang sakral, profan dan hierophany. 

Sakral dipahami sebagai wilayah supranatural, yakni hal-hal yang 

berada di luar batas kemampuan manusia. Biasanya sakral selalu 

dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat ghaib seperti, Tuhan, rumah 

para leluhur, rumah ibadah dan sebagainya. Sakral disini bersifat 

kekal dan abadi. Sedangkan profan dianggap sebagai kegiatan 

sehari-hari yang dilakukan oleh manusia. Karena hal-hal yang 

berkaitan dengan profan merupakan kegiatan manusia yang bersifat 

biasa saja sehingga mudah untuk dilupakan dan dianggap tidak 

penting. Sedangkan Hieorophany merupakan manifestasi dari sakral 

tersebut dalam bentuk yang profan.15  

5. Kelima, Buku karya J. W. Schrool yang berjudul “Modernisasi 

Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Maju” 

Terj. R. G. Soekadijo.  Dalam buku  ini dijelaskan tentang kehidupan 

 
14 Fiki Trisnawati Wulandari, “Pergeseran Makna Budaya Bekakak Gamping” (Analisis 

Semiotika Pergeseran Makna Budaya Bekakak Di Desa Ambarketawang, Kecamatan Gamping, 

Kab.Sleman), Skripsi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pembangunan Nasional 

“veteran” (UPN), Yogyakarta 2011. 

 
15 Mircea Eliade, Sakral dan Profan Menyingkap Hakikat Agama, Terj. Nuwanto, 

(Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002). 
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masyarakat saat ini yang sudah dipengaruhi oleh adanya 

modernisasi. Hal ini terjadi karena masyarakat menganggap bahwa 

kehidupan yang mereka jalani sebelumnya sudah kurang efisien 

untuk dijalani dan sudah tidak sesuai dengan kondisi sosial 

masyarakat saat ini. Sedangkan modernisasi sendiri dapat dipahami 

sebagai suatu proses transformasi yang terjadi di masyarakat atau 

bisa disebut sebagai suatu perubahan masyarakat dalam segala 

aspek-aspeknya.16  

E. Kerangka Teori 

Tradisi yang terdapat di Indonesia sangat beragam dan bervariasi, 

apalagi pada masyarakat jawa yang terkenal memiliki banyak kebudayaan 

dan Tradisi. Sehingga tidak dapat dipungkiri  jika tradisi sudah menjadi 

bagian dari struktur sosial yang ada di masyarakat, salah satu contohnya 

Tradisi Panjang Jimat yang sudah menjadi acara tahunan di Keraton 

Kasepuhan Cirebon. Untuk mengkaji masalah di atas, maka disini peneliti 

akan menggunakan teori Mircea Eliade tentang kesakralan. Berawal dari 

Tradisi yang dipercayai oleh masyarakat, melahirkan yang disebut dengan 

ritual. Ritual adalah sesuatu yang selalu dihubungkan dengan upacara 

keagamaan. Dalam hal ini masyarakat meyakini bahwa dalam suatu ritual 

keagaamaan yang mereka lakukan memiliki nilai kesakralan. Menurut 

Mircea Eliade Sakral dipahami sebagai wilayah supranatural, yakni hal-hal 

 
16 J.w. Schrool, Modernisasi Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara yang 

Berkembang, Terj. R.G. Soekadijo, (Jakarta: PT. Gramedia, anggota IKAPI, 1980). 
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yang berada di luar batas kemampuan manusia. Biasanya sakral selalu 

dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat ghaib seperti, Tuhan, rumah para 

leluhur, rumah ibadah dan sebagainya Akan tetapi berbeda keadaannya 

dengan masyarakat modern saat ini, mereka memahami bahwa Tradisi dan 

adat yang pernah lahir dikalangan masyarakat hanya sebagai suatu hal yang 

bersifat kuno karena tidak sesuai dengan perkembangan masa saat ini.17  

Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat ini pasti memiliki 

alasan. Hal ini karena masyarakat menganggap bahwa kehidupan yang 

mereka jalani sebelumnya sudah kurang efisien untuk dijalani. Selain itu 

mereka beranggapan bahwa kehidupan sebelumnya sudah tidak sesuai 

dengan kondisi sosial masyarakat saat ini. Perubahan yang terjadi pada 

masyarakat bisa mengenai norma-norma sosial, nilai-nilai sosial, interaksi 

sosial bahkan lapisan-lapisan terdalam dari masyarakat.18  

Menurut Auguste Comte terbentuknya sejarah dalam pemikiran 

manusia melalui tiga tahapan. Pertama, Teologi yang memusatkan segala 

sesuatu yang terjadi itu bersumber pada kehendak Tuhan, para roh-roh dan 

dewa-dewa. Kedua, tahap berfikir manusia secara metafisik yaitu dimana 

manusia meyakini bahwa gejala-gejala yang terjadi itu berpusat pada hal-

hal yang bersifat ghaib dan abstrak dimana tidak dapat dijelaskan dengan 

logika manusia. Ketiga, tahap berfikir manusia secara rasional dan bersifat 

 
17 Lina Setiawati, “Sejarah Panjang Jimat di Keraton Kanoman dan Perkembangannya 

dari Zaman Dahulu Hingga Sekarang”, Skripsi dari Fakultas Adab Dakwah Ushuluddin IAIN 

Syekh Nurjati, Cirebon 2015. 
18 Soekanto dan Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, hlm. 333. 
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positif.19 Maka dapat dipahami bahwa masyarakat saat ini telah berada 

dalam tahap ketiga menurut penjelasan Auguste Comte, dimana masyarakat 

saat ini telah berubah cara berpikirnya yaitu dari tradisional menjadi 

rasional. Perubahan cara berpikir yang terjadi di masyarakat saat ini pasti 

memiliki sisi positif dan negatifnya dalam kehidupan sosial, karena pola 

pikir masyarakat modern saat ini telah menggeser nilai sosial budaya. 

Seperti halnya dalam pergeseran makna yang terjadi pada Tradisi 

masyarakat yang telah diwariskan kepada generasi penerusnya. 

1. Tradisi 

Tradisi berasal dari bahasa latin yaitu “traditio” yang berarti 

“diteruskan” atau “kebiasaan” turun temurun (dari nenek moyang) 

yang masih dijalankan oleh masyarakat.20 Menurut Hasan Hanafi, 

Tradisi atau bisa disebut (turats) merupakan segala warisan masa 

lampau yang masuk ke dalam kebudayaan kita saat ini.21 Sedangkan 

menurut khazanah bahasa Indonesia, Tradisi dapat diartikan sebagai 

segala sesuatu yang berkaitan dengan adat dan kebiasaan yang 

bersifat turun temurun dari nenek moyang hingga ke generasi 

selanjutnya. Selain itu, ada pula yang berpendapat bahwa Tradisi 

berasal dari kata traditium yang memeliki arti segala sesuatu yang 

 
19 Ratih Baiduri, Teori-Teori Antropologi (Kebudayaan), (Medan: Yayasan Kita Menulis, 

2020), hal. 22. 
20 KBBI, “Tradisi” dalam https://kbbi.web.id/Tradisi, diakses pada tanggal 22 Februari 

2021. 
21 Moh. Nur Hakim, “Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme” Agama dalam 

Pemikiran Hasan Hanafi (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), hal. 29. 

https://kbbi.web.id/tradisi
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ditransmisikan, dan diwariskan dari masa lalu ke masa sekarang ini. 

Maka dari seluruh penjelasan di atas, dapat kita ambil kesimpulan 

bahwa Tradisi merupakan warisan dari masa lalu (nenek moyang) 

yang masih dilestarikan hingga saat ini. Selain itu, di dalam Tradisi 

juga mengandung berbagai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, 

dan pola kelakuan yang mencerminkan berbagai aspek kehidupan 

manusia. Dalam Tradisi juga diajarkan cara bagaimana manusia 

berhubungan dengan manusia lainnya, antara kelompok dengan 

kelompok yang lainnya dan juga bagaimana manusia bertindak 

terhadap lingkungannya. 

2. Sakral 

Menurut Mircea Eliade, sakral dan profan adalah sesuatu 

yang terlihat nyata dan tidak nyata. Sakral selalu dikaitkan dengan 

hal-hal yang bersifat suci. Sedangkan profan adalah hal-hal yang 

berkaitan dengan duniawi. Di dalam bukunya the sacred and the 

profane, beliau menjelaskan tentang hakikat sakral, profan dan 

hierophany.22  

Sakral dipahami sebagai wilayah supranatural, yakni hal-hal 

yang berada di luar batas kemampuan manusia. Biasanya sakral 

selalu dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat ghaib seperti, Tuhan, 

 
22 Mircea Eliade, Sakral dan Profan Menyingkap Hakikat Agama, Terj. Nuwanto, 

(Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), hal 3-4. 
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rumah para leluhur, rumah ibadah dan sebagainya. Sakral disini 

bersifat kekal dan abadi. Tanpa adanya sakralitas maka sesuatu yang 

lain (ghaib) tidak akan ada dan tidak akan terwujud. Sedangkan 

profan dianggap sebagai kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh 

manusia. Karena hal-hal yang berkaitan dengan profan merupakan 

kegiatan manusia yang bersifat biasa saja sehingga mudah untuk 

dilupakan dan dianggap tidak penting.23 Dalam pandangan Eliade, 

manusia primitif ataupun manusia modern pasti mengenal konteks 

agama. Mereka sama-sama menganggap bahwa agama adalah 

sesuatu yang bersifat ghaib dan meyakini akan adanya realitas yang 

kekal, suci, dan sakral.24  

Hierophany berasal dari bahasa Yunani hieros dan phainein, 

yang memiliki arti sebagai sebuah perwujudan dari yang sakral 

dalam konteks profan. Karena dalam hal ini Hierophany dipahami 

dengan wujud dari yang sakral dalam bentuk profan berupa symbol- 

simbol keagamaan. Seperti halnya batu dan pohon, batu dan pohon 

adalah sesuatu yang profan, akan tetapi dalam hal ini batu dan pohon 

diyakini sebagai sesuatu yang disucikan. Sehingga Hierophany 

disini adalah sebuat manifestasi dari yang sakral.25  

 
23 Daniel L.Pals, Seven Theories of Religion, Terj, Ali Noer Zaman, (Yogyakarta: Qalam, 

2001), hal. 275. 
24 Mercia Eliade, The Sacred and Profane Nature of Religion, (New York: Harcour , brace 

and world inc, 1956), hal. 11. 
25 Mircea Eliade, Sakral dan Profan Menyingkap Hakikat Agama, hal. 4-5. 
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3. Masyarakat Modern & Masyarakat Tradisional 

Masyarakat modern adalah masyarakat yang 

perekonomiannya dihasilkan dari bidang industry dan pemakaian 

teknologi.26 Biasanya masyarakat modern sudah hidup secara 

modern dan mengikuti perkembangan zaman, sehingga mereka 

sudah mulai melepas adat istiadat sedikit demi sedikit. Dalam hal 

ini mereka menganggap adat istiadat hanya sebagai peninggalan 

para leluhur terdahulu saja. Sedangkan masyarakat tradisional 

merupakan masyarakat yang hidupnya masih dikelilingi adat 

istiadat para leluhur.27 Sehingga masyarakat tradisional masih 

menjalankan dan mempercayai adat istiadat yang ada disekitar 

mereka. Dalam hal ini cara hidup masyarakat tradisional belum 

dipengaruhi oleh perubahan-perubahan dari luar lingkungan hidup 

mereka, sehingga kehidupannya cenderung statis. 

4. Modernisasi 

Secara etimologi arti dari kata modern berarti “baru” dalam 

hal ini arti kata baru berlawanan dengan kata lama atau kuno. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa arti dari kata baru disini adalah 

sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. 

Penjelasan lain mengenai modernisasi dapat diartikan 

 
26 www.kbbi.kemdikbud.go.id diakses pada 8 juli 2021. 
27 www.kbbi.kemdikbud.go.id  

http://www.kbbi.kemdikbud.go.id/
http://www.kbbi.kemdikbud.go.id/
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sebagai suatu upaya yang dilakukan untuk menemukan dan 

menciptakan sesuatu yang baru yang sesuai dengan kebutuhan 

hidup saat ini. Sedangkan secara terminologi kata modernisasi 

memliki arti sebagai suatu proses transformasi yang terjadi di 

masyarakat atau bisa disebut sebagai suatu perubahan masyarakat 

dalam segala aspek-aspeknya.28 Menurut Max Weber, modernisasi 

mejadi salah satu faktor utama dalam perubahan sosial yang terjadi 

saat ini. Dimana modernisasi menuntut kita untuk berpikir secara 

rasional supaya bisa hidup dengan mengikuti perkembangan 

zaman.29  

Menurut Soerjono dan Soekanto, untuk mencapai 

modernisasi maka suatu Negara dan masyrakat harus memenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut :30  

a. Cara berfikir ilmiah (scientific thinnking), dimana 

cara berfikir ilmiah ini sudah tertanam dalam 

kalangan pemerintahan maupun kalangan 

masyarakat secara luas. Sistem administrasi negara 

yang baik, sehingga dapat mewujudkan birokrasi. 

b. Selain itu ada pula sistem pengumpulan data yang 

 
28 J.w. Schrool, Modernisasi Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara yang 

Berkembang, Terj. R.G. Soekadijo, (Jakarta: PT. Gramedia, anggota IKAPI, 1980), hal. 1. 
29 Bryan S. Turner, Teori-Teori Sosiologi Modernitas Posmodernitas Terj. Imam Baehaqi 

dan Ahmad Baidolwi, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003), hal. 11. 
30 Soekanto dan Soerjono, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2001), hlm. 387. 
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bersifat baik dan teratur yang berpusat pada suatu 

lembaga tertentu. 

c. Tingkat organisasi yang tinggi, terutama dalam 

pendisiplinan diri sendiri. 

d. Penciptaan iklim yang menyenangkan (favourable) 

dari masyarakat terhadap munculnya modernisasi 

terutama dalam penggunaan media massa. 

e. Sentralisasi wewenang dalam perencanaan sosial 

(social planning) yang tidak mementingkan 

kepentingan pribadi dan golongan. 

Untuk mencapai modernisasi, masyarakat harus melalui 

proses yang tidak mudah. Menurut Samuel Huntington, ada  

beberapa proses modernisasi yang akan dilalui oleh masyarakat, 

antara lain :31  

a. Melalui proses bertahap, yaitu berawal dari tatanan 

hidup yang bersifat primitif menuju kepada tatanan 

hidup yang lebih maju. Proses homogenis, dalam 

proses ini masyarakat akan mengalami perkembangan 

dalam bidang teknologi dan informasi, komunikasi 

dan transportasi. 

 
31 Agus Santoso, “Perubahan Sosial, Modernisasi dan Pembangunan” dalam www. 

agsasman3yk.wordpress.com, diakses tanggal 20 februari 2021. 

 

http://www/
http://www/
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b. Eropanisasi dan Amerikanisasi 

c. Melalui proses yang terus berjalan maju dan tidak 

dapat bergerak mundur, sehingga tidak dapat 

dihindari. 

d. Melalui proses progresif ke arah kemajuan walaupun 

adanya dampak dari proses tersebut. 

e. Melalui proses evolusioner. 

Adapun gejala-gejala yang ditimbulkan dari adanya 

modernisasi dalam suatu masyarakat, hal ini dapat dilihat dari 

berbagai bidang, antara lain :32  

a. Bidang budaya, dalam bidang ini ditandai dengan 

terdesaknya budaya Tradisional yang ada dalam 

masyarakat dengan masuknya budaya baru. Sehingga 

budaya yang asli semakin luntur nilai kebudayaannya. 

b. Bidang sosial, dalam bidang ini ditandai dengan 

fenomena munculnya kelompok baru dalam 

masyarakat, seperti kelompok buruh, kaum 

intelektual, kelompok manajer, dan kelompok dari 

golongan kelas ekonomi menengah dan ke atas. 

c. Bidang ekonomi, dalam bidang ini ditandai dengan 

 
32 Kun Mariyati dan Juju Suryawati, Sosiologi untuk SMA dan MA Jilid 3, KTSP standar 

isi 2006, hal. 35-36. 
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adanya kebutuhan manusia yang semakin kompleks 

akan barang-barang dan jasa guna memenuhi 

kebutuhannya sesuai dengan perkembangan zaman. 

Seperti halnya pergeseran yang terjadi di masyarakat 

yang dulunya produksi agraris sekarang telah berubah 

ke industri. 

d. Bidang politik, dalam bidang ini ditandai dengan 

banyaknya Negara-negara yang terlepas dari 

penjajahan Negara lain, tumbuhnya Negara-negara 

yang bersifat demokrasi dan merdeka. 

e. Bidang teknologi, dalam bidang ini ditandai dengan 

peralihan sistem yang dulu dilakukan oleh manusia 

kini telah diambil alih oleh kecanggihan teknologi. 

Sehingga kemajuan teknologi saat ini telah menyebar 

keseluruh aspek kehidupan masyarakat. 

Menurut Alex Inkeles dan David Smith, ada beberapa ciri- ciri 

masyarakat modern, antara lain :33  

a. Memiliki cara berpikir yang terbuka terhadap hal-hal 

baru dan pengalaman baru. 

 
33 Agus Santoso, “Perubahan Sosial, Modernisasi dan Pembangunan”, diakses tanggal 22 

februari 2021. 



21 

 

b. Lebih menghargai pendapat orang lain dan 

mengapresiasikannya. 

c. Berpikiran maju dan berorientasi ke depan. 

d. Selalu melandasi pikirannya dengan ilmu 

pengetahuan. 

e. Melakukan perencanaan. 

f. Lebih meyakini akan adanya fakta dan informasi. 

g. Lebih memperhatikan akan perkembangan poloitik 

masyarakat. 

h. Cenderung berpikir rasional sehingga segala sesuatu 

harus diperhitungkan. 

5. Panjang Jimat 

Panjang Jimat merupakan suatu Tradisi yang setiap 

tahunnya selalu dilaksanakan di Keraton kasepuhan Cirebon. 

Panjang Jimat berasal dari kata panjang yang berarti 

abadi/selamanya dan jimat berarti siji kang dirumat. Secara 

etimologi Panjang Jimat berarti menjaga selamanya dua kalimat 

syahadat selaku umat dari Nabi Muhammad SAW.34 Sebelum 

pelaksanaan upacara Panjang Jimat, masyarakat dan abdi dalem 

Keraton yang akan mengikuti upacara tersebut sibuk 

 
34 Wawancara Dengan Rudi Mulyana di Keraton Kasepuhan Cirebon. 
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mempersiapkan kebutuhan untuk upacara Panjang Jimat. Selain itu 

para keluarga Keraton kasepuhan Cirebon juga sibuk 

membersihkan tempat dan sarana yang akan digunakan dalam 

upacara Panjang Jimat. Pada malam perayaan puncak upacara 

Panjang Jimat atau biasa disebut dengan Pelal, para tamu undangan 

dipersilahkan memasuki area Keraton dengan memperlihatkan 

kartu undangan untuk menentukan posisi tempat duduk dan yang 

dapat masuk ke dalam aula hanya orang-orang tertentu yang 

memiliki undangan saja. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-

hal yang tidak diinginkan yang dianggap akan mengurangi 

kekhusukan dan kesakralan ketika upacara Panjang Jimat 

berlangsung.35 Dalam pelaksanaan upacara Panjang Jimat  ini akan 

diawali dengan pembacaan sholawat Nabi (Albarjanji) oleh seluruh 

peserta yang hadir, dari ba’da maghrib sampai dengan jam 21.00 

WIB. Dalam upacara Tradisi Panjang Jimat ini seluruh acara yang 

ada di dalamnya sangat berurutan sesuai dengan prosesi kelahiran 

Nabi Muhammad SAW yang dilambangkan dengan simbol-simbol 

tertentu yang diyakini memiliki makna dan nilai-nilai kesakralan. 

 

 

 
35 Elis Mayangsari, “Tradisi Upacara Panjang Jimat Keraton Kasepuhan Sebagai Aset 

Budaya Lokal Kota Cirebon Dalam Pelestarian Budaya Bangsa”, hal. 80. 
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A. Metode Penelitian 

1. Jenis Data dan Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif, pendekatan kualitatif adalah suatu metode penelitian 

untuk memahami suatu fenomena yang ada. Biasanya 

fenomena ini fokus pada penelitian yang besifat sosial dan 

tentang masalah manusia. Dalam pendekatan kualitatif 

biasanya sang peneliti boleh bertanya, melakukan wawancara, 

dan meminta tanggapan dan respon atas fenomena yang ada. 

Biasanya fenomena yang ada berkaitan dengan makna dan 

nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah proses pengambilan data yang 

menjadi acuan utama untuk mendapatkan informasi secara 

langsung dari lapangan ataupun dari subyek utama yang 

diteliti. Informasi ini didapat dengan berbagai cara 

misalnya dengan melakukan observasi dan melakukan 

wawancara. Informasi dari data primer harus bersifat asli 

atau secara langsung yang didapat dari narasumber atau 

informan lainnya. Data primer ini berupa catatan dan 

rekaman yang didapat dari hasil wawancara mengenai 
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sejarah awal Panjang Jimat di Keraton Kasepuhan Cirebon 

dan bagaimana bentuk pergeseran makna oleh masyarakat 

modern dalam acara Tradisi Panjang Jimat di Keraton 

Kasepuhan Cirebon tersebut. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah proses pengambilan data 

yang bersifat tidak langsung. Dengan kata lain data 

sekunder hanya sebagai sarana pendukung untuk 

melengkapi data-data yang didapat dari hasil data primer. 

Biasanya data sekunder sudah tersedia dimana-mana 

seperti di perpustakaan, jurnal dan website lainnya. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi adalah suatu metode untuk 

mengumpulkan data dengan cara mengamati dan mencatat 

seluruh informasi yang didapat secara langsung dari para 

narasumber dan infoman yang diteliti. Hasil dari 

pengamatan tersebut dikembangkan dalam bentuk catatan 

ilmiah. Objek dari pengamatan ini adalah tentang 

pergeseran makna oleh masyarakat modern dalam acara 

Tradisi Panjang Jimat di Keraton Kasepuhan Cirebon. 

b. Wawancara 
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Wawancara biasanya digunakan sebagai salah satu 

cara untuk mengumpulkan data. Wawancara dilakukan 

supaya kita bisa mendapat informasi langsung dari 

berbagai pihak. Ada dua jenis wawancara yaitu secara 

formal dan informal. Keduanya dapat digunakan ketika 

kita sedang mewawancarai narasumber. Akan tetapi hal 

yang lebih penting disini bukanlah wawancara yang 

formal atau informal akan tetapi bagaimana kita 

menciptakan suasana yang santai dan akrab. Sehingga 

sang narasumber atau informan bisa lebih totalitas dalam 

memberikan pendapatnya dan informasinya. Dalam tahap 

wawancara, adapun pihak- pihak yang akan diwawancarai 

dalam penyelesaian penelitian ini, yaitu: 

1) Salah satu pengurus Keraton/guaide yang 

bertanggung jawab sebagai pemandu dan 

menjelaskan terkait hal-hal yang bersangkutan 

dengan Keraton kasepuhan Cirebon. 

2) Masyarakat sesuai dengan kriteria yang sudah 

dijelaskan di atas, antara lain : 

a) Masyarakat yang tinggal di sekitar 

Keraton kasepuhan. 

b) Pedagang yang berjualan di area Keraton 
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kasepuhan. 

c) Pedagang yang berjualan di pasar rakyat 

pada saat acara Panjang Jimat. 

3) Petugas dinas pariwisata. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan pelengkap dari teknik 

pengumpulan data observasi dan wawancara. Hasil 

penelitian yang didapat dari observasi dan wawancara 

akan lebih akurat jika disertai dengan gambar-gambar 

bersejarah, karya seni yang ada, atau berupa peninggalan- 

peninggalan lainnya. 

4. Teknik Pengolahan Data 

Jenis penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang 

dilakukan dilapangan. Setelah melakukan studi peneitian 

lapangan sang peneliti harus mengolah dan menganalisis data 

yang sudah terkumpul menjadi data yang tersusun rapih secara 

sistematik dan memeliki makna.36 Pengolahan data dalam 

penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian antara lain : 

 

 

 
36 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2006), hal. 239. 
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a. Reduksi Data 

Setelah mengumpulkan data dari hasil penelitian 

lapangan maka selanjutnya sang peneliti harus merangkum 

hasilnya dengan menambahkan atau mengurangi data yang 

ada. Sehingga menghasilkan rangkuman yang yang 

singkat, padat dan jelas mengenai hasil penelitian yang 

diinginkan. 

b. Penyajian Data 

Setelah data di reduksi maka langkah selanjutnya 

adalah penyajian data. Penyajian data berisi tentang informasi-

informasi yang didapat, sehingga sang peneliti dapat 

mengambil kesimpulan dari hasil reduksi data tersebut. 

Penyajian data tersebut dilakukan dengan cara membuat uraian, 

bagan, skema, ataupun diagram. Dengan ini dapat 

mempermudah sang peneliti dalam memahami apa yang terjadi. 

c. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi Data 

Setelah melalui tahap-tahap reduksi data dan 

penyajian data langkah selanjutnya adalah mengambil 

kesimpulan. Hasil kesimpulan tersebut harus sesuai 

dengan reduksi data dan analisis data yang sudah 
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dilakukan sebelumnya.37  

5. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan oleh sang peneliti adalah 

pendekatan tentang Sosiologi Agama. Sosiologi Agama 

adalah suatu ilmu yang membahas tentang agama. Agama 

dalam paradigma fakta sosial adalah sebagai bagian dari 

norma dalam masyarakat yakni norma agama. Sehingga 

masyarakat menganggap bahwa agama merupakan bagian dari 

realitas sosial.38 Berbicara tentang objek kajian dalam 

sosiologi agama, Bellah menjelaskan bahwa ada 3 pokok 

permasalahan dalam mengkaji agama yang dilakukan oleh 

para sosiolog. Pertama, mereka mengkaji agama untuk 

memahami suatu tindakan sosial yang terjadi di masyarakat. 

Kedua, mereka juga mengkaji dengan lebih mendalam tentang 

kaitan agama dengan kehidupan sosial yang mencakup 

ekonomi, politik dan kelas sosial. Ketiga, mereka juga 

mempelajari tentang organisasi, peran, dan gerakan- gerakan 

keagamaan.39  

 

 
37 Vigih Hery Kristanto, Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah 

(KTI), (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2012), hal. 99. 
38 Agus fauzi, Buku Ajar Sosiologi Agama (Program Hibah Penulisan Buku Ajar), 

Universitas Negeri Surabaya, hal. 4. 

39 Robert N. Bellah, Beyond Belief: Esai-esai tentang Agama di Dunia Modern (Beyond 

Belief: Essays on Religion in a Post-Tradisionalist World), Terj. Rudy Harisyah Alam, (Jakarta: 

Paramadina, 2000), hal. 3. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan adalah suatu cara untuk menyusun data 

secara terperinci. Penyusunan data tersebut dibagi kedalam tiga bagian yaitu 

pendahuluan, isi, dan penutupan. Dari tiga  bagian diatas akan dijelaskan 

lagi secara mendetail kedalam lima bab, seperti berikut ini. 

BAB I berisi tentang pendahuluan. Dalam pendahuluan ini akan 

dibagi lagi kedalam beberapa bagian yaitu latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka 

teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II berisi tentang gambaran umum wilayat penelitian yang 

meliputi tentang: letak geografis dan aksesbilitas wilayah, sejarah Keraton 

kasepuhan Cirebon dan kondisi masyarakat (kondisi sosial, kondisi 

ekonomi, kondisi agama, kondisi pendidikan, kondisi budaya). 

BAB III berisi tentang data-data hasil dari observasi dan wawancara 

yang sudah dilakukan. Hasil wawancara tersebut meliputi: pengertian 

Panjang Jimat, sejarah awal Tradisi Panjang Jimat, gambaran pelaksanaan 

Tradisi Panjang Jimat dan makna Tradisi Panjang Jimat bagi masyarakat 

Kelurahan Kasepuhan secara umum. 

BAB IV berisi tentang inti dari pembahasan ini yang juga hasil dari 

observasi dan wawancara yang sudah dilakukan. Hal ini meliputi tentang 

bagaimana masyarakat modern memaknai Tradisi Panjang Jimat dan 
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bagaimana bentuk pergeseran makna oleh masyarakat modern dalam acara 

Tradisi Panjang Jimat di Keraton Kasepuhan Cirebon. 

BAB V berisi tentang akhir pembahasan yaitu penutupan, dalam 

penutupan ini dibagi lagi dalam beberapa bagian yaitu: kesimpulan dari 

pembahasan dan saran-saran. Dalam kesimpulan ini berisi tentang jawaban 

atas pokok permasalahan yang dibahas. Sedangkan saran-saran berisi 

tentang saran yang diberikan oleh sang peneliti yang berkaitan dengan hasil 

penelitian. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan di atas yang sudah dijelaskan oleh 

penulis tentang Pergeseran Makna Dalam Acara Tradisi Panjang Jimat 

(Studi Tentang Masyarakat Modern di Kelurahan Kasepuhan Kecamatan 

Lemahwungkuk Kota Cirebon), maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Dalam hal memaknai kesakralan terhadap Tradisi Panjang Jimat, 

masyarakat di Kelurahan Kasepuhan memiliki pendapatnya masing-

masing. Akan tetapi, dalam hal ini tampaknya telah terjadi pergeseran 

dimana masyarakat tradisional terdahulu dan masyarakat modern saat 

ini berbeda dalam hal memaknai kesakralan tradisi Panjang Jimat. Hal 

ini dapat kita lihat dari bagaimana masyarakat saat ini kurang 

menjunjung tinggi nilai kesakralan yang terkandung dalam acara 

tradisi Panjang Jimat. Pernyataan tersebut sesuai dengan fenomena 

saat ini, dimana masyarakat di kelurahan kasepuhan datang ke acara 

tradisi Panjang Jimat hanya untuk berjalan-jalan di sekitar pasar 

malam dan eksis di media sosial saja. Mereka juga menganggap acara 

tradisi Panjang Jimat hanya sebagai budaya peninggalan para leluhur 

saja. Sedangkan bagi masyarakat tradisional terdahulu, mereka sangat 

menjunjung tinggi nilai kesakralan yang terkandung di dalam acara 

tradisi Panjang Jimat. Sehingga mereka sangat khidmat ketika 

mengikuti acara pelaksanaan tradisi Panjang Jimat tersebut. Dalam hal ini, 
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masyarakat tradisional terdahulu menganggap bahwa dalam pelaksanaan 

tradisi ini terdapat sesuatu yang sakral dan harus dihormati. 

2. Sebelumnya telah dijelaskan tentang fenomena masyarakat saat ini di 

Kelurahan Kasepuhan yang kurang memahami makna dari Tradisi 

Panjang Jimat. Dengan adanya hal tersebut, pasti ada faktor-faktor 

yang mepengaruhi. Penulis akan mengambil kesimpulan dari hasil 

wawancara dan observasi bahwa faktor-faktor yang menyebabkan 

pergeseran tersebut dikarenakan: 1. Modernisasi 2. Masuknya budaya 

luar 3. Kurangnya edukasi mengenai pentingnya melestarikan budaya 

4. Kurangnya keterbukaan dari pihak Keraton dalam pelaksanaan 

acara Tradisi Panjang Jimat. 

Beberapa faktor di atas diambil sesuai dengan hasil dari wawancara 

yang sudah dilakukan oleh penulis. 

B. Saran 

Dalam penelitian ini, penulis sangat menyadari bahwa masih 

banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, 

diharapkan adanya kritik dan saran yang diberikan untuk perbaikan 

selanjutnya. 

Kesan dan pesan yang bisa disampaikan oleh penulis adalah rasa 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Keraton Kasepuhan dan 

juga pihak Kelurahan Kasepuhan. Karena telah memperbolehkan penulis 

dalam melakukan penelitian dan juga diberikan kemudahan dalam proses 
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penelitian. Dikarenakan tahun ini dan tahun kemarin sudah ada Covid-19 

maka dari itu acara Tradisi Panjang Jimat hanya dilaksanakan oleh pihak 

intern saja, dalam kata lain tidak ada ramai-ramai untuk masyarakat. 

Dengan adanya Covid-19, segala acara dalam melakukan penelitian 

menjadi sangat terbatas. Akan tetapi Alhamdulillah Allah masih 

mempermudah segalanya. 
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