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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari berbagai macam 

suku, ras, agama, dan kebudayaan.  Salah satu kebudayaan yang dipertahankan 

sampai saat ini adalah kebudayaan masyarakat suku Tengger yang berada di 

Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo. Masyarakat Tengger umumnya 

memeluk agama Hindu yang sampai saat ini masih memegang teguh adat 

kepercayaan tradisional.  

  Sejak awal kerjaan Hindu di indonesia, nama Tengger sudah dikenal dan 

diakui sebagai tanah hila-hila (tanah suci) oleh masyarakat setempat. Keluguan, 

kejujuran dan kesederhanaan penduduk Tengger menambah suasana kedamaian 

para penghuninya. Menurut naskah yang berasal dari kraton Yogyakarta yang 

berangka tahun 1814 Masehi, daerah Tengger termasuk wilayah yang diberikan 

kepada Panglima Besar Patih Gajah Mada oleh kraton Majapahit, karena prestasi 

kerjanya. Sehingga sampai pada abad ke-18 oleh kraton Yogyakarta, para 

penghuni Tengger dinamakan sebagai tiyang “Gajah Mada”. 

 Sekitar abad ke-15 kraton Majapahit runtuh, semua tradisi yang pernah 

jaya hilang begitu saja. Kecuali masyarakat Hindu yang masih bertahan di daerah 

pegunungan Tengger, mereka tetap setia mempertahankan tradisi spritual mereka. 

(Suyitno, 2001:27). Pada abad-16 dan ke-17, Jawa bagian timur mengalami 

kekacauan politik yang sangat serius, seperti perang saudara, penggarongan, dan 
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musim paceklik. Pada awal abad ke-17, situasi politik di Jawa mulai ada 

perubahan. Pusat pemerintahan bergeser, dan mulai dikendalikan oleh Sultan 

Agung yang beragama Islam, sebagai raja Mataram (1613-1646 M). Semua 

daerah di Jawa Timur dapat ditakhlukkan dan dikuasai, kecuali daerah 

Pegunungan Tengger tetap bersikukuh melawan kekuasaan Sultan Agung 

(Suyitno, 2001:28). 

 Jika Wong Tengger (Masyarakat Tengger) menyatakan diri beragama 

Budha, bukan berarti mereka mengakui Sidharta Gautama. Tetapi mereka sangat 

yakin bahwa agama yang dianutnya adalah keturunan agama Hindu yang Murni. 

Bahkan hanya daerah Tengger yang menurunkan tradisi spritual yang berdasarkan 

prinsip-prinsip agama Hindu sejak zaman Majapahit (Nancy, 1985:85). 

 Namun saat ini masyarakat suku Tengger sedikitnya sudah mengalami 

banyak pergeseran budaya yang ditengarai oleh sistem sosial masyarakat suku 

Tengger yang terbuka. Dengan keterbukaan sistem sosial masyarakat suku 

Tengger tersebut dan dengan adanya interaksi sosial dengan masyarakat lain ini 

berdamapak terhadap bentuk-bentuk kebudayaannya.   

 Pergeseran budaya suku Tengger di Kecamatan Sumber dari hasil 

observasi sedikitnya dipengaruhi oleh banyaknya pendatang dari luar daerah 

Tengger untuk mencari penghidupan di daerah Tengger, diantaranya sebagai 

petani, pedagang, pekerja, usaha dibidang transportasi, dan lain sebagainya. 

Mereka para pendatang berasal dari bawah pegunungan Tengger dan sebagian 
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dari luar Jawa Timur yang umumnya beragama Islam menetap dan membawa 

peubahan dan pergeseran budaya. 

 Selain para pendatang yang membawa pergeseran budaya, masyarakat 

suku Tengger yang berlatar belakang ekonomi harus berhubungan dengan orang 

luar untuk memenuhi kebutuhan hidup, oleh karenanya mereka harus bertransaksi 

melakukan jual beli terutama bagi mereka yang berprofesi sebagai pedagang, hal 

inilah yang melatar belakangi masayarakat suku Tengger untuk saling berinteraksi 

dengan masyarakat luar, masyarakat tengger sendiri yang dikenal ramah tamah 

saling  berkomunikasi dengan masyarakat luar untuk saling kenal mengenal satu 

sama lain, sehingga disinalah dampak akulturasi budaya mulai terasa, hal ini juga 

dapat dilihat dari banyaknya bangunan masjid yang berdiri di daerah tengger.   

 Bentuk-bentuk akulturasi budaya yang diperoleh dari hasil pengamatan 

ditemukan bentuk akulturasi budaya Hindu dan Islam dalam merayakan hari-hari 

besar keagamaan baik hari raya agama Hindu maupun hari raya agama Islam pada 

masyarakat suku Tengger di Kecamatan Sumber, seperti dalam mengikuti hari 

raya Karo, hari raya Karo adalah hari raya umat hindu masyarakat Tengger yang 

dirayakan setahun sekali sama hal nya dengan hari raya Idul fitri umat Islam yang 

dirayakan setahun sekali, namun masyarakat suku Tengger yang beragama Hindu 

maupun yang beragama Islam banyak yang  sama-sama menjalankan hari raya 

Karo dan hari raya idul fitri. Hari raya lainnya adalah hari raya Kasada (Kasodo) 

adalah hari terbesar setelah hari raya Karo bagi umat Tengger yakni melakukan 

upacara ngelabuh/persembahan (melemparkan korban) ke kawah Bromo, hampir 

sama pula dengan hari raya hari Idul Adha umat yang mana hari raya Idul adha 
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juga disebut hari raya Kurban, selain itu juga terdapat beberapa akulturasi budaya 

tentang  upacara adat istiadat seperti tradisi selametan, ater-ater (mengantarkan 

makanan kesanak saudara). 

 Akulturasi budaya masyarakat suku Tengger yang ada di Kecamatan 

Sumber Kabupaten Probolinggo saat ini nampaknya bertolak belakang dengan 

pemahaman masyarakat selama ini. Masyarakat luas mengenal masyarakat suku 

Tengger sebagai umat Hindu yang memiliki adat istiadat (Budaya) yang khas, 

namun saat ini sudah mengalami percampuran dengan budaya Islam atau disebut 

dengan akulturasi budaya.   

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik untuk 

mengkaji lebih lanjut tentang Analisis Dampak Akulturasi Budaya Masyarakat 

Suku tengger Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo.  

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1.2.1. Bagaimana Budaya Asli Masyarakat Suku Tengger di Kecamatan Sumber 

Kabupaten Probolinggo? 

1.2.2. Bagaimana bentuk Akulturasi Budaya Masyarakat Suku Tengger di 

Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo ? 

1.2.3 Bagaimana Dampak Akulturasi Budaya Masyarakat Suku Tengger di 

Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, berdasarkan 

permasalahan di atas diantaranya: 

1.3.1. Untuk menjelaskan Budaya Asli Masyarakat Suku Tengger di Kecamatan 

Sumber Kabupaten Probolinggo. 

1.3.2. Untuk menjelaskan bentuk Akulturasi Budaya Masyarakat Suku Tengger 

di Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo. 

1.3.3. Untuk menjelaskan Dampak Akulturasi Budaya Masyarakat Suku Tengger 

di Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Secara Teoritis.  

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu 

pengetahuan serta menambah wawasan tentang pelestarian dan menjaga 

eksistensi budaya bangsa. 

1.4.2 Secara praktis. 

1.4.2.1 Peneliti, yaitu sebagai penerapan ilmu yang telah dipelajari guna 

mengembangkan dan memahami kareakter budaya bangsa yang 

dimiliki, khususnya pada bidang pendidikan wawasan kebangsaan, dan 

sebagai salah satu syarat penyusunan skripsi untuk memperoleh Gelar 

Sarjana Pendidikan. 

1.4.2.2 Masyarakat, yaitu untuk pengembangan pengetahuan tentang 

pentingnya menjaga eksistensi budaya bangsa dan sebagai pengetahuan 

dalam memfilter budaya luar ditengah arus globasi. 
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1.4.2.3 Bagi Pemerintah, kegiatan dan hasil dari penelitian ini nantinya 

diharapkan dapat memberikan input sebagai bahan masukan bagi dinas 

Kebudyaan dan dinas terkait. dalam mengontrol dan mengarahkan suatu 

kelompok masyarakat untuk menjaga dan melestarikan budaya yang 

telah dimilik sehingga budaya bangsa  tetap menjadi bagian dari 

karakter dan jati diri bangsa Indonesia. 

1.5 Penegasan Istilah 

1.5.1 Budaya atau kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan 

dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat Koentjaraningrat 

(1980:193). Jadi kebudayaan dapat diartikan sebagai wujud dan konsep 

prilaku sekelompok manusia yang diturunkan secara turun temurun. 

1.5.2 Akulturasi Budaya adalah bersatunya dua kebudayaan atau lebih sehingga 

membentuk kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur kebudayaan asli. 

Koentjaraningrat (1990:91). Jadi dapat di artikan Akulturasi adalah 

campuran budaya asli dengan budaya luar sehingga terbentuk budaya yang 

baru namun tetap berlandaskan dengan dasar budaya asli. 

1.5.3 Suku Tengger adalah sebuah suku yang tinggal di sekitar Gunung Bromo, 

Jawa Timur, yakni menempati sebagian wilayah Kabupaten Pasuruan, 

Lumajang, Probolinggo, dan Malang. Suku Tengger merupakan sub suku 

Jawa menurut sensus BPS tahun 2010 (www.wikipedia.co.id) 
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