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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan pustaka

Tinjauan pustaka dilakukan untuk mendapatkan konsep yang tepat, sehingga

dapat digunakan sebagai landasan teori terhadap penelitian yang akan dilakukan.

Dalam penelitian ini akan diuraikan beberapa konsep yang dapat dijadikan

landasan teori. Adapun konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Konsep Budaya

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu buddhayah, yang

merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal

yang berkaitan dengan budi dan akal manusia, sedangkan dalam bahasa Inggris,

kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata Latin colere, yaitu mengolah

atau mengerjakan yaitu sesuatu yang akan memengaruhi tingkat pengetahuan dan

meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga

dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak.

Kebudayaan terbentuk dari adanya unsur-unsur kebudayaan yang secara universal

terbagi ke dalam tujuh unsur, yaitu :

1) Sistem mata pencaharian
2) Sistem peralatan dan perlengkapan
3) Sistem kemasyarakatan
4) Sistem pengetahuan
5) Bahasa
6) Kesenian
7) Religi (Koentjaraningrat, 2009: 165).
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Di dalam buku Ilmu Antropologi Dasar, “Budaya yang merupakan perkembangan

majemuk dari budi daya, yang berarti daya dari budi, sehingga dibedakan antara

budaya yang berarti daya dari budi yang berupa cipta, rasa dan karsa, dengan

kebudayaan yang berarti hasil dari cipta, rasa dan karsa” (Koentjaraningrat, 2009:

165).

Sedangkan menurut Irdianto kebudayaan adalah :

Kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat
pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam
pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu
bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda
yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa
perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola
perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi seni dan
lain-lain, yang kesemuanya ditunjukan untuk membantu manusia dalam
melangsungkan kehidupan bermasyarakat” (Irdianto dalam
http://yanuirdianto.wordpress.com).

Pengertian budaya menurut Sugono adalah “pikiran, akal budi, dan hasil.

Sedangkan kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi)

manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat” (Sugono, 2008: 226).

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa

budaya adalah segala sesuatu yang bisa mempengaruhi pengetahuan dan sistem

manusia yang berasal dari pemikiranya yang berguna dalam kehidupan

sehari-harinya.

2. Konsep Tradisi

Tradisi berasal dari bahasa Latin yakni tradition yang mempunyai arti diteruskan

atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang

telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok

masyarakat. Menurut Sugono “tradisi merupakan adat kebiasaan turun-temurun
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(dari nenek moyang) yang masih dijalankan di masyarakat” (Sugono, 2008:

1399).

Menurut Linton “tradisi adalah keseluruhan dari pengetahuan, sikap, dan pola

perilaku yang merupakan kebiasaan yang dimiliki dan diwariskan oleh anggota

suatu masyarakat” (Linton dalam Roger M. Keesing, 1992: 68). Sedangkan

menurut Kroeber dan Khuckkhohn, “tradisi merupakan pola eksplisit dan implisit

tentang dan untuk perilaku yang dipelajari dan diwariskan melalui simbol-simbol,

yang merupakan prestasi khas manusia, termasuk perwujudannya dalam

benda-benda budaya” (Kroeber dan Khuckkhohn dalam Roger M. Keesing, 1992:

68).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka, yang dimaksud dengan tradisi

adalah sebuah ide, gagasan, nilai-nilai, dan hasil kebudayaan suatu masyarakat

yang diwariskan kepada generasi selanjutnya secara turun temurun. Pola

kehidupan suatu masyarakat tertentu, dari generasi ke generasi pun akan

mencerminkan tradisi yang diwariskan kepada mereka baik dalam bentuk yang

utuh maupun dalam bentuk yang sudah dimodifikasi dan dikembangkan.

3. Konsep Suroan

Menurut Muhammad Sholikin bahwa :

“Suro merupakan sebutan bagi bulan Muharram dalam masyarakat Jawa.
Kata tersebut sebenarnya berasal dari kata ”asyura” dalam bahasa Arab
yang berarti “sepuluh”, yakni tanggal 10 bulan Muharram. Karena
pentingnya tanggal ini oleh masyarakat Islam Indonesia, Jawa utamanya,
tanggal itu akhirnya menjadi lebih populer adalah asyura, dan dalam lidah
Jawa menjadi “Suro”. Jadilah kata “Suro” sebagai khazanah Islam-Jawa
asli sebagai nama bulan pertama kalender Islam maupun Jawa”
(Muhammad Sholikin, 2010: 83).
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Sedangkan menurut R. Kartono Partokusumo dalam Maharkesti menjelaskan

bahwa :

“bulan yang dianggap suci adalah bulan Sura. Sura ini merupakan bulan
pertama di antara 12 bulan dalam kalender Jawa (Sura, Sapar, Mulud,
Bakdamulud, Jumadilawal, Jumadilakhir, Rejeb, Ruwah, Pasa, Sawal,
Dulkangidah, Besar). Inilah yang disebut oleh orang Jawa disebut tahun
Jawa. Tahun ini diciptakan oleh Sultan Agung dengan mengikuti
perhitungan peredaran bulan (komariyah). Perhitungan tahun Jawa ini
disesuaikan dengan tahun hijriyah” (Maharkesti, 1988:35).

Menurut Suryo S. Negoro bahwa :

“peringatan satu Suro di mulai sejak tahun 1633 masehi, ketika Sultan
Agung Hanyokrokusumo membuat kalender Jawa yang baru. Satu Suro
dimaksudkan untuk lebih mempersatukan raja dan kawula. Pada saat itu
negeri mulai terancam. Sultan tidak mengadakan upacara ritual kerajaan
Rajawedha, sebagai gantinya diadakan upacara satu suro yang hakikatnya
menyatukan Rajawedha dengan upacara kaum petani Gramawedha yang
waktunya bersamaan dengan satu Muharram tahun baru Umat Islam yang
pergantian harinya mengikuti sistim rembulan pada jam 6 sore dan secara
politis tindakan ini bertujuan untuk memperkuat persatuan bangsa
melawan ancaman penjajah dengan upaya menyatukan umat Islam
Mataram dengan Banten” (Suryo S. Negoro, 2001:46).

Pelaksanaan penyambutan bulan suro di kalangan masyarakat Jawa mempunyai

makna sebagai awal tahun yang dianggap sakral dan suci hal ini bertujuan untuk

menemukan jati diri agar selalu tetap eling lan waspodo serta mendekatkan diri

kepada Sang Khalik. Bagi masyarakat Jawa di Surakarta dan Yogyakarta

pergantian malam suro dilakukan dengan cara lelaku yaitu mengendalikan hawa

nafsu dengan hati yang iklas untuk mencapai kebahagain dunia dan akhirat yang

dilakukan tidak mengubah makna dari perayaan malam satu suro. “Kedua daerah

pusat kebudayaan tersebut mempunyai kemiripan dalam merayakan malam

pergantian tahun baru Jawa yaitu dengan jamasan pusaka dan tapa bisu”

(Mayang Lokahita, 2014:6).
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Menurut penuturan Mbah Rawan bahwa :

Suro berasal dari kata Asyura Nyono yang artinya adalah alam masih
dalam keadaan yang tenang sehingga merupakan saat yang tepat dalam
mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa (Gusti Allah Ingkang
Maha Kuwaos) , Nabi, Wali, Sunan dan para lelulur guna mendapatkan
petunjuk bagi keselamatan anak cucu yang berada pada kampung
(wawancara dengan Mbah Rawan, Sesepuh Kampung Rukti Harjo, Hari
Selasa 20 Maret 2014).

Sama halnya pelaksanaan suroan di daerah pusat kebudayaan Jawa yaitu

Surakarta dan Yogyakarta masyarakat Jawa di Kampung Rukti Harjo masih

melaksanakan penyambutan malam satu suro walaupun berbeda konteks dalam

pelaksanaanya. Di Kampung Rukti Harjo pelaksanaan dilakukan oleh dua

kelompok yakni kaum alit yang melakukan dengan cara yang lebih sederhana

yang dilaksanakan kaum petani dan priyayi yang melaksanakan suroan dengan

tatacara yang masih mengikuti cara dari nenek moyang yang dilakukan oleh

sesepuh kampung.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka yang dimaksud dengan suro

adalah bulan pertama pada penanggalan Jawa yang berasal dari akulturasi antara

budaya Islam dan budaya Jawa yang mempunyai keistimewaan tersendiri bagi

masyarakat Jawa sehingga pada bulan suro masyarakat Jawa menyakini sebagai

bulan keramat dalam kehidupan spritual. Untuk penyambutannya masyarakat

Jawa melaksanakan lelaku yang berguna untuk mengingatkan manusia kepada

Sang Penciptanya dan untuk membersihkan kampung dari segala marabahaya

yang akan datang .
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4. Konsep Masyarakat Jawa

Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu syaraka yang berarti “ikut

serta atau “berpartisipasi”. Koentjaraningrat memberikan penjelasan bahwa

“masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu

sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan yang terikat oleh suatu

rasa identitas bersama” (Koentjaraningrat, 2009:116). Masyarakat adalah

sejumlah atau sekelompok manusia dalam arti yang seluas-luasnya dan memiliki

ketertarikan oleh suatu kebudayaan yang pada dasarnya mereka anggap sama

(Wiranata, 2002:56).

Sudirman Tebba mendefisinikan “masyarakat Jawa sebagai komunitas individu

yang memiliki pandangan hidup luhur Jawa, etika, moral Jawa dan budi pekerti

Jawa” (Sudirman Tebba, 2007:13). Sedangkan pendapat yang disampaikan oleh

Sutiyono masyarakat Jawa atau suku bangsa Jawa secara kultural adalah

orang-orang yang hidup kesehariannya menggunakan bahasa Jawa dengan

berbagai dialeknya secara turun temurun (Sutiyono, 2013:1)

Menurut pendapat yang disampaikan oleh Marbangun Hardjoyowirogo bahwa :

“semua orang Jawa itu berbudaya satu. Mereka berfikir dan berperasaan
seperti moyang mereka di Jawa Tengah, dengan kota Solo dan Yogya
sebagai pusat-pusat kebudayaan. Baik orang Jawa yang masih tinggal di
pulau Jawa maupun mereka yang sudah menjadi warga negara Suriname
ataupun mereka yang telah menemukan tempat tinggal baru di
daerah-daerah transmigrasi di luar Jawa, mereka tetap berkiblat pada
Yogyakarta dan Surakarta dalam menghayati hidup budaya mereka”
(Hardjoyowigoro, 1989:7).

Masyarakat Jawa melaksanakan tradisi suroan merupakan wujud sebagai

perwujudan bersatunya manusia dengan Tuhannya, seperti yang diutarakan oleh

Han Bagas.
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“suroan merupakan ritual yang menjauhi pesta pora untuk menyucikan
jasmani dan rohani manusia yang disebut suwung. Suwung yang berarti
masuk dalam dirinya sendiri. Mengosongkan diri untuk masuk ke dalam
dimensi spritualitas Dengan melaksanakan suroan masyarakat Jawa secara
tidak langsung mendekatkan dirinya kepada Sang Pencipta yang dikenal
dengan bersatunya manusia dengan Tuhan-Nya yang dikenal dengan
istilahManunggal kawulo Gusti. (Han Bagas, 2014:1).

Menurut pendapat Ilyaz Awang Safardy :

“masyarakat Jawa melakukan suroan adalah upaya untuk menemukan jati
dirinya agar selalu eling lan waspada. Eling artinya harus tetap ingat siapa
dirinya dan dari mana sangkan parining dumadi (asal mulanya),
kedudukannya sebagai mahluk Tuhan yang tugasnya sebagai khaliah
manusia di bumi baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Waspada
artinya tetap cermat, terjaga dan waspada terhadap segala godaan yang
sifatnya menyesatkan, karena sebenarnya godaan itu bisa menjauhkan diri
dari sang Pencipta, sehingga dapat menjauhkan diri dalam mencapai
Manunggal kawulo Gusti. Hal inilah yang banyak diyakini bahwa sebagai
jalan menuju kesempurnaan hidup. (Ilyaz Awang Safardy, 2011:2).

Masyarakat Jawa adalah kumpulan manusia yang hidup bersama-sama yang

bermayoritas penduduknya bersuku Jawa yang dalam kehidupan sehari-harinya

menggunakan bahasa Jawa dan memegang teguh adat istiadat yang kaya akan

nilai, etika, moral serta sikap hidup Jawa yang menghargai alam semesta yang

diperoleh dari nenek moyangnya, dalam menghargai alam semesta masyarakat

Jawa melakukan ritual yang setiap tahunya dilakukan pada pergantian tahun baru

Jawa yang dikenal dengan suroan. Dengan melakukan suroan masyrakat Jawa

dapat berintrospeksi diri dan menuju Manunggal kawulo Gusti. Keadaan seperti

uraian diatas juga terlihat dalam masyarakat Jawa yang berada di Kampung Rukti

Harjo Kecamatan Seputih Raman yang melakukan suroan setiap pergantian

tahunnya walaupun kehidupan tradisi Jawa sudah tidak sesuai atau sama persis

dengan yang diwariskan nenek moyang yang telah dipengaruhi oleh adanya motif

ekonomi, politik dan agama.
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5. Konsep Kelompok Sosial

Soerjono Soekamto dalam Rahmad Hidayat mengatakan kelompok sosial

merupakan himpunan atau kesatuan kesatuan manusia yang hidup bersama

karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling

mempengaruhi. Sedangkan menurut Paul B Horton dan Chester L Hunt dalam

Rahmad Hidayat kelompok sosial diartikan sebagai kumpulan manusia yang

memiliki kesadaran akan keanggotannya dan saling berinteraksi. (Rahmad

Hidayat dalam dari ki-tapunya.blogspot.com).

Dari pengertian ahli di atas maka dapat disimpulkan kelompok sosial adalah :

kumpulan dari manusia yang mempunyai keterikatan akan kebersamaan terhadap

kelompoknya dan saling berhubungan satu dengan lainnya. Kelompok sosial pada

masyarakat Jawa juga terbagi menjadi beberapa bagian menurut Koenjaraningrat

dan Clifford Geertz.

Kelompok sosial menurut Koenjaraningrat dalam Muhtadi Ridwan mengatakan :

“menggambarkan stratifikasi Jawa dengan mencoba menganalisa dan
membuat perbedaan yang jelas antara pembagian-pembagian
masyarakat Jawa yang horizontal dan vertikal. Menurutnya orang Jawa
sendiri membedakan empat tingkat sosial sebagai stratifikasi status : yaitu
dhara (bangsawan), priyayi (birokrat), wong dagang (pedagang) dan
wong cilik (orang kecil, rakyat kecil)” (Muhtadi Ridwan dalam
http://blog.uin-malang.ac.id)

Menurut Clifford Geertz kelompok masyarakat Jawa menjadi tiga golongan yang

dilatarbelakangi oleh sejarah kebudayaan yang berbeda yang mengakibatkan

adanya kaum abangan yang menekankan pentingnya aspek-aspek animistik,

kaum santri (puritan) yang menekankan pada aspek-aspek ajaran islam dan kaum

priyayi yang lebih menekankan aspek-aspek Hindu-Budha (Greertz 1983:vii).

http://blog.uin-malang.ac.id
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Pengelompokan pada masyarakat Jawa seperti yang telah dijelaskan secara tidak

langsung juga terdapat pada masyarakat Jawa yang tinggal di Kampung Rukti

Harjo Kecamatan Seputih Raman. Kelompok yang melaksanakan tradisi suroan

adalah golongan kaum alit dan priyayi sehingga ada perbedaan dalam

pelaksanaan tradisi suroan yang akan dilaksanakan yang disebabkan oleh motif

ekonomi, politik dan keagamaan.

6. Konsep Implikasi

Menurut Sugono “Implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat atau sesuatu

yang termasuk atau tersimpulkan tetapi tidak dinyatakan” (Sugono, 2008:548).

Sedangkan menurut pendapat dari Hasan Shadily dalam Ensiklopedi

Indonesia, adalah menyelinapkan, mengimbuh. Impilikasi dalam pengertian

umumnya adalah sesuatu yang terlibat dalam masalah. (Hassan Shadily, 2011:2).

Jadi implikasi di sini maksudnya adalah keterlibatan dan pengaruh dari faktor

ekonomi, politik dan keagamaan ini berpengaruh terhadap perbedaan pelaksanaan

suroan yang dilaksanakan oleh masyarakat Jawa di Kampung Rukti Harjo

Kecamatan Seputih Raman antara kaum alit dan kaum priyayi.

B. Kerangka Pikir

Kebudayaan merupakan warisan sosial yang berasal dari nenek moyang suatu

masyarakat terhadap generasinya yang akan datang. Generasi masa kini mendapat

suatu budaya dengan cara mempelajarinya. Salah satu wilayah yang masih

melestarikan budayanya adalah komunitas masyarakat Jawa di Kampung Rukti

Harjo yakni dengan mengadakan tradisi suroan setiap pergantian tahun Jawa.
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Tradisi suroan yang merupakan asimilasi dari dua kebudayaan yakni kebudayaan

Jawa dan Islam yang diprakasai oleh Sultan Agung pada masa kerajaan Mataram

Islam. Dalam pelaksanaan suroan ini komunitas masyarakat Jawa di Kampung

Rukti Harjo didasari oleh suatu motif ekonomi, politik dan keagamaan yang

terbagi menjadi dua yakni kawulo alit dan priyayi yang menyebabkan perbedaan

dalam pelaksanaan.

C. Paradigma

Keterangan :

: Garis Hubungan

: Garis Pelaksanaan

Tradisi Suroan

Komunitas Masyarakat
Jawa

Ekonomi KeagamaanPolitik

Kawulo Alit Priyayi

Pelaksanaan Suroan
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