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ABSTRAK 

 

Chilya Salisa Cindy Cholilah: Tradisi Ruwah Desa Dalam Perspektif Aqidah 

Islam (Studi Kasus Desa Sambiroto Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto) 

Aqidah menjadi penting sebagai landasan seseorang untuk memahami dan 

memantapkan keyakinan terhadap rukun iman. Pemahaman Aqidah biasanya 

dilakukan dengan menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Aqidah 

dalam suatu tradisi yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Salah satu tradisi 

yang masih lestari sebagai upaya pemahaman terhadap nilai-nilai Aqidah yakni 

tradisi ruwah.  

Tradisi ruwah desa di Desa Sambiroto memiliki daya tarik tersendiri karena 

di satu sisi adalah tradisi yang masih rutin dilakukan dan di satu sisi lain dalam 

pelaksanaannya tetap menerapkan nilai-nilai fundemantal keimanan, sehingga 

tradisi ruwah ini perlu dilihat secara lebih spesifik melalui perspektif aqidah Islam. 

Dengan demikian fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana latar 

belakang tradisi ruwah desa di Desa Sambiroto serta mengkaji bagaimana tradisi 

ruwah desa dalam perspektif aqidah Islam. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui latar belakang tradisi ruwah desa di desa Sambiroto serta 

mengetahui tradisi ruwah desa jika dilihat dalam perspektif aqidah Islam. Penelitian 

ini menggunakan penelitian studi kasus dengan menggunakan analisis kualitatif dan 

pendekatan deskriptif. Sumber data yang diperoleh menggunakan metode 

penelitian yang bersifat empirik yaitu dengan menggunakan metode wawancara, 

observasi, dokumentasi dan litelatur.  

Hasil penelitian berdasarkan tradisi ruwah desa dalam perspektif aqidah 

Islam menunjukkan bahwa pertama, Tradisi ruwah desa merupakan kebiasaan turun 

temurun yang sudah ada sejak zaman dahulu. Tradisi dari wujud rasa syukur kepada 

Allah SWT yang dilaksanakan pada bulan ruwah menjelang ramadhan pada minggu 

pertama kisaran pahing dalam kalender Jawa sesuai dengan keadaan masyarakat. 

Tradisi ruwahan dilaksanakan bertujuan untuk mendoakan dusun agar tetap 

tenteram dan terjauh dari sesuatu yang tidak diinginkan serta sebagai ajang 

silaturahmi dan saling menghargai sesamanya. Kedua, prinsip segala kegiatan yang 

dilakukan oleh masyarakat desa Sambiroto ini diarahkan bertujuan memohon 

kepada Tuhan. Karena segala sesuatu yang baik menurut Islam akan baik juga bagi 

makhluknya, seperti halnya dalam adat kebiasaan tradisi ruwah desa yang dapat 

diterima oleh masyarakat dengan baik, walaupun kepercayaan para masyarakat 

sekarang sudah berubah, mereka masih melakukan tradisi yang dulu dilakukan oleh 

orang-orang terdahulu. 
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ABSTRACT 

 

Chilya Salisa Cindy Cholilah: Village Ruwah Tradition in the Perspective of 

Islamic Aqeedah (Case Study of Sambiroto Village, Sooko District, Mojokerto 

Regency) 

Aqidah becomes important as a person's foundation to understand and 

strengthen belief in the pillars of faith. Understanding Aqidah is usually done by 

instilling and implementing Aqidah values in a tradition that is inherent in people's 

lives. One tradition that is still sustainable as an effort to understand the values of 

Aqidah is the ruwah tradition.  

The ruwah tradition in Sambiroto Village has its own charm because on the 

one hand it is a tradition that is still rountinely carried out and on the other hand in 

its implementation it still applies the fundemental value of faith, so this ruwah 

tradistion needs to be seen more specifically through the perspective of Islamic 

Aqeedah. 

Thus the focus in this research is how the background of the village ruwah 

tradition in Sambiroto Village and examines how the village ruwah tradition in the 

perspective of Islamic aqidah. The purpose of this research is to find out the 

background of the village ruwah tradition in Sambiroto village and to know the 

village ruwah tradition when viewed from the perspective of Islamic aqidah. This 

research uses case study research using qualitative analysis and descriptive 

approach. Sources of data obtained using empirical research methods, namely by 

using the methods of interview, observation, documentation and literature. 

The results of the research based on the village ruwah tradition in the 

perspective of Islamic aqidah show that first, the village ruwah tradition is a 

hereditary habit that has existed since ancient times. The tradition of expressing 

gratitude to Allah SWT which is carried out in the month of Ruwah before Ramadan 

in the first week of the pahing range in the Javanese calendar according to the 

circumstances of the community. The ruwahan tradition is carried out with the aim 

of praying for the hamlet to remain peaceful and farthest from anything unwanted 

and as a venue for friendship and mutual respect for each other. Second, the 

principle of all activities carried out by the people of the Sambiroto village is aimed 

at asking God. Because everything that is good according to Islam will also be good 

for its creatures, as is the case in the ruwah desa traditions which are well accepted 

by the community, even though the beliefs of the people now have changed, they 

still carry out the traditions that were carried out by the previous people. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap agama dalam arti luas tentu memiliki aspek fundamental, yakni 

aspek kepercayaan terhadap suatu yang keramat, yang suci atau yang gaib. 

Aspek fundamental dalam Agama Islam dirumuskan dalam istilah Aqidah atau 

keimanan. 1  Akidah menjadi penting sebagai landasan seseorang untuk 

memahami dan memantapkan keyakinan terhadap rukun iman. Pemahaman 

Aqidah biasanya dilakukan dengan menanamkan dan mengimplementasikan 

nilai-nilai Akidah dalam suatu tradisi yang melekat dalam kehidupan 

masyarakat.  

Salah satu tradisi yang masih lestari sebagai upaya pemahaman terhadap 

nilai-nilai Akidah yakni tradisi ruwah, jika biasanya pelaksanaan tradisi ruwah 

desa masih memakai ritual sesajen dengan meyan yang dibakar, hal ini berbeda 

dengan tradisi ruwah yang ada di Desa Sambiroto di mana pelaksanaan ritual-

ritual sesajen diubah dengan acara yang bernuansa islami seperti khotmil quran, 

pengajian, shodaqoh dsb. Tradisi ruwah di Desa Sambiroto ini menarik karena 

di satu sisi adalah tradisi yang masih rutin dilakukan dan di sisi lain dalam 

pelaksanaannya tetap menerapkan nilai-nilai fundamental keimanan, sehingga 

 
1 Wiwik Angrianti. "Aqidah dan Ritual Budaya Muslim Jawa", Jurnal Cemerlang 

Volume III, Nomor 1, Juni 2015, hal 32 



 
 
 
 
 

2 
 

tradisi ruwah ini perlu dilihat secara lebih spesifik melalui perspektif Aqidah 

Islam. 

Ruwah desa merupakan tradisi turun-menurun yang diyakini bertujuan 

untuk membersihkan desa dari tolak bala, salah satu wilayah atau desa yang 

masih melakukan tradisi ruwah desa hingga saat ini yaitu Desa Sambiroto, 

Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Tradisi ruwah desa merupakan tradisi 

tahunan dan agenda rutin, tradisi yang selalu dilaksanakan sepuluh hari sebelum 

bulan puasa (Ramadhan) untuk mengirimkan doa kepada para leluhur yang 

dilakukan pada bulan ruwah (Penanggalan Jawa) atau bulan syaban (hijrah). 

Bulan syaban dipercaya sebagai bulan yang paling tepat untuk mengenang para 

leluhur. Pada umumnya, masyarakat mengisinya dengan berbagai ritual untuk 

mengenang dan mendoakan arwah para leluhur. Dalam ajaran Islam, bulan 

syaban yang datang menjelang Ramadhan merupakan bulan pelaporan atas 

amal perbuatan manusia.2  

Pelaksanaan tradisi ruwah desa biasanya terdapat upacara adat Jawa 

dengan memberikan sesaji kepada danyang desa yang bertujuan untuk 

membersihkan desa dari tolak bala dan roh-roh jahat yang menggangu. 3 

Upacara adat ini diadakan di tempat keramat sebuah desa, dalam acara ini selalu 

ada pementasan kesenian tradisional yaitu ludruk atau pagelaran wayang kulit 

yang dihadiri oleh seluruh warga desa sebagai rasa syukur atas rahmat yang 

 
2 Kastolani dan Abdul Y. "Relasi Islam dan Budaya Lokal", Kontemplasi, Volume 04 

Nomor 1, Agustus 2016, hal 55. 
3 Clifford Geertz, Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa (Jakarta; Pustaka 

Jaya, 1983), hlm. 31. 
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diberikan Tuhan, dan sebagai bentuk supaya diberikan keselamatan, juga 

digunakan sebagai ajang untuk mempererat tali silaturahmi dan mempererat 

persatuan dan kekompakan antar warga. Selain itu tradisi ruwah desa juga untuk 

melestarikan budaya leluhur yang saat ini hampir musnah. 

Masyarakat Desa Sambiroto, keseluruhan adalah beragama Islam. 

Segala tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan dilandasi alquran dan hadis. 

Pemahaman masyarakat Desa Sambiroto tentang Islam masih sangat kuat, 

meskipun pemahaman tentang Islam kuat, dalam artian level keimananan atau 

Aqidah berbeda dari orang awan, tetapi mereka tidak lupa akan bentuk terima 

kasih dan juga mengucap  rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena 

telah memberikan kedamaian dan kemakmuran di Desa Sambiroto, kab. 

Mojokerto. Dengan kata lain, di dalam pelaksanaan tradisi ruwah desa di Desa 

Sambiroto ini memang bernuansa Islami yakni di dua tempat berupa acara 

tasyakuran di mana setiap warga membuat tumpeng dan khotmil quran dengan 

membaca alquran serta amalan-amalan doa.4 

Dewasa ini di Desa Sambiroto secara garis besar mayoritas beberapa 

warganya masih melakukan ritual sesaji berupa tumpeng yang dihantarkan ke 

punden Desa guna sedekah dan berdoa untuk keperluan pribadi maupun desa, 

karena mereka menganggap bahwa ritual sesajen tersebut merupakan kebiasaan 

turun-temurun dari para leluhur dahulu yang sampai saat ini masih tetap 

dilestarikan. Meskipun tidak sedikit juga warga yang tidak ikut melakukan 

 
4 Wawancara dengan Khalifatul K, Warga di Desa Sambiroto Mojokerto tanggal 29 

Maret 2021  
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tradisi ini, karena menganggap terlalu fanatik.5 Fanatik dalam artian memiliki 

standar yang ketat dalam pola pikir dan cenderung tidak mau mendengarkan 

opini maupun ide yang dianggap bertentangan. Tetapi, masyarakat Desa 

Sambiroto sendiri tidak pernah mempermasalahkannya karena memang setiap 

orang memiliki pola pikir yang berbeda. 

Masyarakat Desa Sambiroto memiliki pemahaman dan kepercayaan 

yang kuat sehingga untuk beriman kepada Allah sudah meningkat, dalam 

melaksanakan tradisi ruwah desa memiliki ciri khas tersendiri yang bernuansa 

islami, bukan berarti masyarakat desa tidak menghargai dan menghormati para 

leluhur tetapi, masyarakat desa bersepakat untuk melaksanakan tradisi Ruwah 

Desa ini di dua tempat yakni khotmil quran dengan membaca alquran dari jus 1 

hingga 30 di Balai Desa dan mengadakan acara tasyakuran di mana setiap satu 

RT membuat tumpeng yang dibawa ke punden (makam nenek moyang). 

Sehingga antara agama dan budaya tetap menyatu dan  tidak menyimpang dari 

ajaran Islam. Oleh karena itu, mayoritas masyarakat yang datang dan melihat 

tradisi ini belum mengetahui dan memahami apa maksud dan tujuan dari adanya 

tradisi ini.6 

Ketertarikan peneliti terhadap penelitian ini didasarkan pada proses 

pelaksanaan tradisi ruwah desa yang berbeda, di mana dalam kaidah ilmu Ushul 

Fiqh dijelaskan bahwa adat dan kebiasaan dalam suatu masyarakat adalah baik 

 
5 Wawancara dengan Khalifatul K, Warga di Desa Sambiroto Mojokerto tanggal 15 April 

2021  
6 Wawancara dengan Khalifatul K, Warga Desa Sambiroto Mojokerto tanggal 15 April 

2021  
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dalam pandangan Islam, syaratnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip 

Islam, unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip Islam dengan sendirinya 

harus dihilangkan dan harus diganti, sehingga peneliti menganggap hal ini yang 

penting untuk di pahami. Demikian halnya yang terjadi di Desa Sambiroto 

Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto adalah menarik untuk diteliti. 

Masyarakat Jawa Timur secara turun temurun berpegang teguh kepada adat dan 

budaya Jawa. Hal ini tidak lepas dari pengaruh adat dan budaya Jawa yang telah 

ada sejak dulu. Dari akulturasi budaya Jawa dan Islam inilah, yang pada 

akhirnya mampu memberi corak baru dalam penanaman dan penyebaran akidah 

Islam di kalangan masyarakat Jawa. 

Tradisi ruwah desa sebagai salah satu bentuk kebudayaan yang tentunya 

memiliki makna didalamnya. Makna berisi pengertian atau arti, amanat atau 

pesan, gagasan ide atau pokok pikiran, sebuah isi atau informasi, konsep, 

maupun maksud.7 Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik 

untuk mengadakan suatu penelitian guna mengetahui maksud dan tujuan tradisi 

ruwah desa yang telah mentradisi di kalangan masyarakat Jawa. Penulis merasa 

perlu untuk mengkaji lebih jauh tentang tradisi ruwah desa, dalam penelitian ini 

peneliti mengambil judul “TRADISI RUWAH DESA DALAM 

PERSPEKTIF AQIDAH ISLAM (Studi kasus di Desa Sambiroto 

Kabupaten Mojokerto)”. 

B. Rumusan Masalah 

 
7 Sudaryat, Makna dalam Wacana. (Bandung : Bandung Press;2006), hlm 21-22 
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Berdasarkan uraian latar belakang dalam penelitian “Tradisi Ruwah 

Desa dalam Perspektif Aqidah Islam (studi kasus di Desa Sambiroto kecamatan 

Sooko Kabupaten Mojokerto), maka rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana latar belakang munculnya tradisi ruwah desa di Desa 

Sambiroto Mojokerto? 

2. Bagaimana tradisi ruwah desa jika dilihat dalam perspektif aqidah 

Islam? 

C. Tujuan Penelitian  

Sehubungan dengan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari 

penulisan ini adalah: 

1. Untuk mengetahui latar belakang munculnya tradisi ruwah desa di Desa 

Sambiroto Kabupaten Mojokerto. 

2. Untuk mengetahui tradisi ruwah desa dalam perspektif aqidah Islam 

. 

D. Kegunaan Penelitian 

Setiap penelitian pasti memiliki manfaat dari penelitian yang 

dilakukan, adapun kegunaannya yaitu kegunaan praktis dan kegunaan 

teoritis: 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini sebagai sumbangsih ilmu aqidah dan budaya mengenai studi 

aqidah Islam dan kebudayaan. Betapa pentingnya sebuah nilai kepercayaan 

sebagai alternatif yang positif bagi kelangsungan budaya-budaya yang ada.  
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2. Secara Praktis 

a. Masyarakat  

Sebagai bahan masukan bagi masyarakat Desa Sambiroto untuk 

meningkatkan pengetahuan dalam memahami makna Tradisi Ruwah 

Desa dalam Perspektif Aqidah Islam.  

b. Penulis 

Sebagai salah satu pengalaman dan persyaratan yang harus dipenuhi 

untuk menyelesaikan studi pada jurusan Aqidah dan Filsafat Islam 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

c. Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi 

mahasiswa mengenai penelitian-penelitian yang berkaitan dengan 

budaya dan tradisi Ruwah Desa di Desa Sambiroto. Pentingnya 

memahami makna dan proses akulturasi tradisi yang terdapat dalam 

suatu kebudayaan dan Keagamaan. 

 

E. Tinjauan Pustaka  

Dari beberapa literatur yang penulis analisa untuk memperdalam 

penulisan mengenai tradisi ruwah desa di Desa Sambiroto Kabupaten 

Mojokerto, penulis menemukan beberapa literatur yang memiliki relevansi 

terkait tema tersebut diantara-Nya :  

Dalam buku Imam Subqi, M.S.I., M.Pd. dkk membahas tradisi ruwahan 

yang bertujuan membebaskan seseorang, komunitas, atau wilayah dari ancaman 
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bahaya. Inti dari upacara adat ini adalah doa, memohon perlindungan dari 

ancaman bahaya seperti bencana alam, juga doa memohon pengampunan, dosa-

dosa dan kesalahan yang telah dilakukan yang dapat menyebabkan bencana. 

Upacara ini berasal dari cerita Batara Kala, yaitu raksasa yang suka makan 

manusia. Oleh karena itu, ruwahan harus dilengkapi dengan berbagai macam 

sesajen-sesajen perlambang antara harapan dan rasa syukur.8 

Dalam buku Thomas Wiyasa Bratawidjaya membahas mengenai 

kepercayaan masyarakat Jawa, arwah orang yang meninggal akan memberi 

perhatian dan perlindungan kepada keluarga yang ditinggalkan, sehubungan 

dengan ini maka keluarga yang masih hidup rangkaian upacara atau peristiwa 

yang berhubungan dengan arwah para leluhur seperti melakukan sadranan yaitu 

berkunjung ke makam leluhur atau kerabat yang telah didahului dan sadranan 

ini selalu dilakukan dalam bulan ruwah yaitu pada bulan menjelang puasa 

sebelum melaksanakan sedekah ruwah.9 

Dalam buku Dr. Dra. Relin D.E membahas tentang kajian filosofis ritual 

tradisi ruwatan yang masih erat sekali hubungannya dengan wacana kehidupan 

tradisional dan kehidupan modern dalam lapisan masyarakat Jawa, di balik 

keadaan masyarakat modern tersebut masyarakat Jawa masih melaksanakan 

ruwatan sebagai tradisi leluhur pada zaman modern ini. Di mana dalam 

pelaksaan ruwatan ini muncul menjadi faktor-faktor berbagai tanda, dampak, 

 
8 Imam Subqi, dkk. Islam dan Budaya Jawa (Surakarta: Taujih, 2018). 
9 Thomas W B, Upacara Tradisional Masyarakat Jawa (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 

1993). 
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dan makna yang terkandung dalam pemertahanan tradisi ruwatan dalam era 

modernisasi dalam masyarakat Jawa, khususnya yang dilakukan oleh 

masyarakat desa Kumendung, Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur.10 

Skripsi yang ditulis oleh Siti Patehah, menyatakan tradisi ruwahan ini 

dalam masyarakat merupakan tradisi yang dilaksanakan oleh orang-orang Arab 

dan menghormati arwah orang-orang Islam yang telah meninggal dunia pada 

saat perang uhud yang terjadi pada bulan Syakban, proses pelaksanaan tradisi 

ini yaitu terlebih dahulu melakukan ziarah dan setelah itu melakukan selamatan 

di rumah dalam rangka mengirim doa dengan harapan baik tuan rumah, maupun 

yang telah datang mendapatkan rahmat dari Allah swt.11 

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Jauhari Falafi, yang berjudul 

"Eksistensi Tradisi Ruwahan Dalam Masyarakat Di Desa Kecamatan Wonoayu 

Sidoarjo". Tulisan ini berfokus pada pelaksanaan tradisi ruwahan di Desa 

Karangpuri Kecamatan Wonoayu Sidoarjo yang guyub antara sesama dan tidak 

mengenal perbedaan latar belakang ideologi keislaman serta melahirkan rasa 

solidaritas kebersamaan. Serta cara warga dalam mempertahankan tradisi 

ruwahan melalui pemahaman filosofi hidup Mbah Gareng dengan tutur cerita 

 
10 Relin D.E, Aktualisasi Ruwatan pada Masyarakat Jawa: Kajian Filosofis (Denpasar: 

Nyoman Krining, 2015), hlm. 7. 
11 Siti Fateha, “Tradisi Ruwahan (analisis terhadap konsepsi ajaran Islam dan 

sosialisasinya di tengah masyarakat Islam)”, Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Raden 

Fatah Palembang, 2002, hlm. 68. 
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kearifan lokal antara lain Tradisi Ater-ater; pentas pagelaran seni wayang; dan 

keteladanan perilaku.12 

Jurnal yang ditulis oleh Wiwik Agriyanti, tulisan ini berisi pemahaman 

masyarakat Dusun Mentaos tentang akidah Islam masih rendah karena 

masyarakatnya masih sangat kuat memegang budaya Jawa, baik dalam bentuk 

kepercayaan, perilaku, hingga ritual tertentu, yang sedikit banyak akan 

mempengaruhi dalam segala aktivitas yang dilakukan. Bentuk ritual budaya 

Islam Jawa Dusun Mentaos adalah untuk merepresentasikan warisan leluhur 

yang telah mendarah daging dan sulit untuk ditinggalkan dan juga dihilangkan. 

Tetapi, peran ulama dalam aktualisasi aqidah Islam di Dusun Mentaos dapat 

dikatakan masih kurang maksimal, karena sebagian besar masyarakat masih 

melakukan ritual budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan ulama 

kurang berperan dalam masyarakat.13 

Jurnal yang ditulis olah Wage, yang berjudul "Aqidah dan Budaya: 

Upaya Melihat Korelasi Agama atau Budaya dalam Masyarakat” Tulisan ini 

mencoba mengulas tentang agama dalam masalah khusus yakni Aqidah yang 

dihadapkan dengan budaya kepercayaan yang berkembang di dalam masyarakat 

kita saat ini. Walaupun sudah mengalami pergeseran ke arah penanaman dan 

implementasi nilai-nilai ke-Islaman dalam hal ini adalah akidah, namun tidak 

serta merta mengikis habis budaya kepercayaan yang sudah mengakar dari 

 
12 Ahmad Jauhari F, “Eksistensi Tradisi Ruwahan Dalam Masyarakat Di Desa Kecamatan 

Wonoayu Sidoarjo”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Ampel Surabaya, 

2015, hlm. 18. 
13 Wiwik Angrianti. "Aqidah dan Ritual Budaya Muslim Jawa", Jurnal Cemerlang 

Volume III, Nomor 1, Juni 2015, hlm.32. 
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nenek moyang dahulu. Sangat penting untuk memahami dan menanamkan 

nilai-nilai Aqidah dalam masyarakat berbudaya, karena Islam sendiri sangat 

menghargai nilai-nilai budaya, bahkan budaya merupakan salah satu alat untuk 

menyebarkan agama dalam konteks historis.14 

Penelitian-penelitian yang dilakukan di atas mengambil posisi yang 

berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan yang dilakukan penulis, 

namun secara keseluruhan tidak ada duplikasi yang penulis lakukan, jadi dapat 

di simpulkan bahwa skripsi yang berjudul Tradisi Ruwah Desa dalam Perspektif 

Aqidah Islam (Studi kasus Desa Sambiroto Kecamatan Sooko Kabupaten 

Mojokerto) ini merupakan pertama kali dilakukan sehingga layak untuk diteliti. 

F. Metodologi Penelitian  

Metodologi adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan 

yang dimaksud oleh peneliti. Penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya 

lapangan yaitu pencarian data-data secara langsung, karena sangat dibutuhkan 

untuk menyempurnakan penelitian ini, kemudian data-data tersebut 

dikumpulkan dan dipilah secara selektif untuk digolongkan menjadi data yang 

rasional, yang dapat dibuktikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.15 

Dengan permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa metode 

diantaranya:  

 
14 Wage, “Aqidah dan Budaya : Upaya Melihat Korelasi Agama atau Budaya dalam 

Masyarakat”, Jurnal Fikri, Vol. 1 No.2 2016, hlm. 12. 
15 Lexy. J, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT.RemajaRosdaKarya, 2007), 

hlm. 53. 
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1. Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis 

penelitian lapangan. Karena di sini peneliti meneliti secara langsung 

terhadap fakta sosial.  

Metode penelitian yang digunakan untuk studi ini adalah studi 

kasus, di mana penelitian masuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Penelitian merupakan proses penemuan kebenaran yang dijabarkan dalam 

bentuk kegiatan yang sistematis dan berencana dengan dilandasi metode 

ilmiah. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif karena memberikan 

uraian mengenai hasil penelitian yang dimuat dalam satu analisis yang 

terkait dengan hasil penelitian. 

Studi ini mengambil fokus pada tradisi ruwah desa dalam 

masyarakat Desa Sambiroto sebagai media dan budaya dan agama yang 

bertujuan untuk mengkaji bagaimana awal mula pelaksanaan tradisi ruwah 

desa serta mengungkapkan sejarah, makna, tujuan tradisi ruwah desa dan 

proses akulturasinya dalam konteks aqidah Islam. 

2. Sumber Data  

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan ialah sumber data primer 

dan sekunder. 

1. Data Primer 
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Sumber data bersifat utama untuk mendapatkan informasi 

yang diperlukan peneliti, di mana peneliti terjun langsung dalam 

obyek yang diteliti untuk mencari data atau keterangan yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti.  

Responden merupakan sumber yang utama sehingga penulis 

menggunakan beberapa responden untuk mendapatkan keterangan 

dan informasi tentang masalah yang diteliti, seperti: Bapak Ahmad 

Farid Ainul Alwin (Lurah), Bapak Nur Khamim, Bapak Khusaini, 

Bapak Sholikhin, Ibu Khalifatul Khamidah, dan Ibu Lailatul 

Rhodifah 

2. Data Sekunder 

Sumber data yang diperoleh dari sumber lain yang telah ada. 

Sehingga penulis tidak mengumpulkan data langsung dari objek 

yang diteliti, seperti: jurnal, buku, publikasi pemerintah dan sumber 

lain yang mendukung. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat empirik 

yaitu dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi 

dan litelatur. Jenis penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap untuk 

memahami dan mengetahui kebenaran dari suatu permasalahan tersebut. 

Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti, yaitu melalui:  

a. Wawancara 
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Metode pengumpulan data yang diperoleh melalui suatu 

percakapan, tanya jawab secara lisan antara (dua orang atau lebih) 

yang mana telah di fokuskan pada masalah tertentu. Wawancara ini 

dilakukan untuk mencari data dan informasi yang diperlukan 

sejelas-jelasnya dari informan yang bersangkutan yakni pemangku 

adat dan pemuka agama, sejarawan dan budaya yang mengetahui 

bidang ini, dan para tokoh masyarakat yang terlibat dalam tradisi 

lokal ruwahan ini.  

b. Observasi 

Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara pengamatan 

terhadap warga masyarakat untuk mengumpulkan data dengan cara 

mengamati, meneliti, memperhatikan dan mencatat gejala-gejala 

yang ada dalam masyarakat, misalnya tentang pelaksanaan tradisi 

ruwah desa, perlengkapan tradisi, dan bagaimana proses akulturasi 

tradisi ruwah di dalam konteks aqidah Islam 

c. Dokumentasi  

Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara pengambilan 

data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, seperti dokumen 

yang bersumber dari catatan-catatan pribadi seseorang yang 

berhubungan dengan penelitian ini. Dokumentasi bisa juga berupa 

foto-foto dan gambar tentang tradisi ruwahan yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

d. Literatur 
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Selain observasi, wawancara dan dokumentasi penulis juga mencari 

informasi dari berbagai buku, jurnal, paper, artikel dan internet 

untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang apa saja 

yang akan penulis teliti. Sehingga dapat dijadikan pembanding dari 

hasil penelitian ini. Selain itu juga dapat membantu memperjelas dan 

mempertajam perumusan masalah dan tujuan penelitian. 

Data yang dikumpulkan dengan cara wawancara berbagai 

keterangan dari masyarakat tersebut yang menjadi acuan untuk 

mengetahui peristiwa yang sedang terjadi. Dan dari hasil wawancara, 

observasi, dokumentasi dan literlatur tersebut penulis membandingkan 

dan memilih data yang baik untuk memperkuat hasil akhir dari 

penelitian ini.  

4. Analisis Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisa kualitatif. 

Hal ini dilakukan untuk menggambarkan obyek penelitian sehingga dapat 

menjawab rumusan-rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. 

Analisa data kualitatif penulis gunakan untuk memberikan laporan 

deskriptif tentang obyek penelitian yang meliputi gambaran umum Desa 

Sambiroto tentang keadaan sosial keagamaan dan kemasyarakatan serta 

proses akulturasi tradisi  ruwah desa.  

Selanjutnya pembahasan data dengan menggunakan metode induktif 

yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa yang konkret, 
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kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang konkret itu ditarik 

generalisasi yang mempunyai sifat umum. Metode ini penulis gunakan 

untuk menganalisa data yang bersifat subyektif dan individual, seperti 

pandangan masyarakat tentang tradisi ruwah desa dan Aqidah Islam. 

Pandangan tersebut selanjutnya diabstraksikan untuk memperoleh 

gambaran umum tentang keseluruhan pandangan masyarakat tersebut, dan 

metode deduktif yang berangkat dari apa saja yang dianggap benar pada 

suatu peristiwa dalam satu jenis maka secara logika dan otomatis dapat 

ditarik kesimpulan. Bahwa kebenaran yang terdapat dalam jenis tersebut 

menjadi kebenaran bagi peristiwa yang bersifat umum. 

G. Sistematika Pembahasan  

Rangkaian penulisan penelitian ini disusun dengan menggunakan 

uraian yang sistematis, yang mengharapkan dapat mempermudah proses 

pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang akan diteliti, adapun 

sistematika laporan penelitian secara terperinci dapat diuraikan sebagai 

berikut:  

Pada bab l terdapat pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan, tinjauan pustaka, 

metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini secara umum 

berisi tentang paparan mengenai urgensi dari penelitian yang diangkat. 

Uraian dalam bab pertama berfungsi sebagai arketipe dalam membangun 

bahasan-bahasan pada bab selanjutnya. 
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Pada bab ll berisi tentang tinjauan umum tradisi ruwah desa dan 

aqidah Islam, yang meliputi pengertian tradisi, persepsi Islam dalam tradisi, 

pengertian ruwah desa, tujuan ruwah desa, pengertian akulturasi, proses 

akulturasi, bentuk-bentuk akulturasi, pengertian aqidah Islam, fungsi 

aqidah, karakteristik aqidah ahlulsunnah wal jamaah serta paparan 

mengenai pentingnya ritual dalam beragama. 

Pada bab lll berisi gambaran umum Desa Sambiroto Kabupaten 

Mojokerto, yang meliputi, kondisi geografis, kondisi penduduk, kondisi 

pendidikan, kondisi keagamaan, kondisi sosial budaya, dan kondisi 

ekonomi. Paparan tradisi ruwah desa, yang terdiri dari sejarah tradisi, 

bentuk dan proses pelaksanaan tradisi ruwah, dan pandangan pihak yang 

terlibat dalam tradisi ruwah desa yang ada di Desa Sambiroto. 

Pada bab lV berisi tentang hasil penelitian analisis dari jawaban 

masalah, mengenai awal mula proses pelaksanaan tradisi ruwah dan proses 

terjadinya akulturasi budaya yang mendasari terjadinya perbedaan tradisi 

ruwah desa dalam konteks aqidah Islam di Desa Sambiroto. 

Pada bab V berisi penutup, meliputi kesimpulan untuk memberikan 

gambaran singkat isi skripsi agar mudah di pahami. Bab ini akan 

merangkum hasil-hasil analisis yang telah didapatkan dari pembahasan 

sebelumnya. Selain kesimpulan, bab ini juga berisi masukan atau saran 

untuk kajian selanjutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Sambiroto 

Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Latar Belakang Tradisi Ruwah Desa di Desa Sambiroto 

Sejarah awal mula tradisi ruwah di Desa Sambiroto pertama kali 

berawal dari kepala desa yang pertama mendapatkan wangsit/pesan dari 

nenek moyang sehingga pada mulanya tradisi ruwahan ini dilaksanakan 

bertujuan untuk mendoakan dusun agar tetap tenteram dan terjauh dari 

sesuatu yang tidak dinginkan. Tradisi ruwahan merupakan sebuah tradisi 

dari wujud rasa syukur kepada Allah SWT yang dilaksanakan pada bulan 

ruwah menjelang ramadhan dalam kalender Jawa sesuai dengan keadaan 

masyarakat. Tradisi ruwah desa merupakan kebiasaan turun temurun yang 

sudah ada sejak zaman dahulu.  

Serangkaian acara yang dilakukan dalam acara ruwahan adalah 

ziarah serta bersih-bersih makam dan doa bersama, pembacaan tahlil, Yasin, 

pengajian dan khataman Al-qur'an  yang dikirim untuk para leluhur dan 

pejuang Desa Sambiroto. Pelaksanaan tradisi ruwahan ini dilakukan Punden 

Desa dan di Balai Desa sebagai penghubung Desa yang bertujuan untuk 

memudahkan masyarakat untuk berkumpul. Setelah acara tahlil dan doa-
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doa rohani keagamaan, setelahnya acara tumpangan atau shodaqoh yang 

dibagikan kepada masyarakat desa setempat sebagai ajang silaturahmi dan 

saling menghargai sesamanya.  

2. Tradisi Ruwah Desa Dalam Perpektif Aqidah Islam 

Ruwahan yang merupakan adat atau tradisi yang bertujuan untuk 

mengenang para arwah leluhur yang telah meninggal dunia. Dengan 

berkembangnya zaman dari segi pelaksanaan tradisi ruwahan di Desa 

Sambiroto mengalami perubahan, sehingga dalam pelaksanaannya sekarang 

sesuai dengan ajaran Islam. Proses akulturasi di Desa Sambiroto 

membutuhkan waktu bertahun-tahun supaya dapat menghasilkan budaya 

baru di masyarakat.  

Prinsipnya segala kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa 

Sambiroto ini diarahkan bertujuan memohon kepada Tuhan. Karena segala 

sesuatu yang baik menurut Islam akan baik juga bagi makhluknya, seperti 

halnya dalam adat kebiasaan tradisi ruwah desa yang dapat diterima oleh 

masyarakat dengan baik, setiap masyarakat menurut Al-qur’an ada hal-hal 

yang dianggapnya baik.  Sebagaimana Allah telah menjelaskan dalam 

firman-Nya dalam Q.S Al-An’am 108 :  

ةَ َِلكُل ََََِزيَّنَّاََكٰذِلكََ ِجعُُهمَ ََرب ِِهمَ َاِٰلىَثُمََََّعَملَُهم َ َاُمَّ ر  اَبَِماَفَيُنَب ِئُُهمَ َمَّ نََََكانُو  يَع َملُو   

Artinya : Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik 

pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, 

lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.  
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Kegiatan apapun yang baik sebagai manusia hendaknya saling 

menghormati, menghormati itu bukan berarti kita setuju. Walaupun 

kepercayaan para masyarakat sekarang sudah berubah, mereka masih 

melakukan tradisi yang dulu dilakukan oleh orang-orang terdahulu. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian, maka dapat penulis 

kemukakan saran kepada: 

1. Mengharapkan pemerintah desa agar tetap melestarikan budaya yang ada 

sebagai bentuk penghormatan terhadap nenek moyang serta tetap 

menanamkan nilai-nilai akidah dan budaya masyarakat agar timbul rasa 

kesatuan dan persatuan sehingga mempererat tali silaturrahimi. 

2. Sebagai masyarakat Indonesia berhak untuk melestarikan budaya yang 

sudah ada dengan menghormati tradisi yang telah diwariskan oleh generasi 

sebelumnya. Dalam konteks ini, sikap saling menghargai dan menghormati 

antar umat beragama dan lebih meningkatkan peranan dalam pemahaman 

agama agar terus dikembangkan. 

3. Masyarakat Desa Sambiroto Kabupaten Mojokerto Jawa Timur agar tetap 

menjalankan tradisi yang sudah ada sejak nenek moyang selama tradisi 

tidak menyimpang dari ajaran Islam. 
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