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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu menjadi salah satu bahan pertimbanagn penulis dalam 

melakukan penelitian sehingga penulis dapat memeperdalam teori yang digunakan 

dalam kajian penelitian yang dilaksanakan. Dari kajian penelitian terdahulu 

penulis tidak menemukan penelitian dengan judul sama dengan judul penelitian 

penulis. Pemaparan penelitian terdahulu ini memiliki fungsi sebagai pendukung 

serta refrensi dalam kajian penelitian penulis. Berikut ini adalah penelitian 

terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukakan 

penulis. 

Table 1. 1 Penelitian Terdahulu 

No Judul Penelitian Hasil Penelitian Relevansi 

1 
Gisriwati 2017 

Skripsi, Kepercayaan 

Masyarakat Terhadap 

Ritual Di Pesareab 

Gunung Kawi (Studi: 

Pada Pelaku Ritual Di 

Pesarean Guinung 

Kawi) 

 

Ritual ngalap berkah 

di Gunung Kawi 

dilakukan oleh Etnis 

Tionghoa dan Jawa 

sehingga Gunung 

Kawi menjadi pusat 

hubungan sosial 

antara Etnis 

Tionghoa dan 

masyarakat pribumi 

Relevansinya dengan 

penelitian ini terletak 

pada persamaan 

konsep pembauran 

yang menjunjukkan 

persamaan tingkah 

laku namun masih 

memiliki identitas 

kelompok tertentu 

dalam prakteknya 
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atau suku Jawa di 

Gunung Kawi. 

Hubungan sosial 

antra Etnis Tionghoa 

dan masyarakat Jawa 

yang di Gunung 

Kawi. Masyarakat 

Jawa Etnis Tinghoa 

memiliki hubungan 

sosial yaitu 

kedekatan karena hal 

tersebut pernah 

diajarkan oleh Eyang 

Kyai Zakaria II 

(Eyang Djoego) dan 

RM. Iman Soedjono 

tanpa membeda-

bedakan suku, ras, 

dan agama. 

Kepercayaan Etnis 

Tionghoa di Gunung 

Kawi telah 

mempengaruhi 

budaya masyarakat 

yaitu banyak 

bangunan Cina yang 

berdiri di kawasan 

Pesarean Gunung 

Kawi.  

Sedangkan 

perbedaan dalam 

penelitian terdahulu 

dengan penelitian ini 

terletak pada subjek 

kajian yang berbeda 

antara kepercayaan 

dan akulturasi 

budaya. 
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2 
Dhindha Ayu dkk 

2014, Aktivitas Ritual 

Pembentukan Teritori 

Ruang pada Pesarean 

Gunung Kawi 

Kabupaten Malang.  

Hasil penelitian 

menunjukkan 

banyaknya aktifitas 

ritual yang terdapat 

pada Pesarean 

Gunung Kawi 

menimbulkan 

beragamnya runag 

ritual yang dibentuk 

pada ruang yang 

sama, ruang ritual 

yang muncul pada 

ruang public akan 

mengubah sifat ruang 

menjadi ruang semi 

public karena adanya 

dominasi yang 

dilakukan oleh 

pelaku ritual. 

Relevansinya dengan 

penelitian ini konsep 

negosiasi yang 

digunakan untuk 

meredam konflik 

berupa munculnya 

budaya baru yang 

setara Sedangkan 

perbedaan dalam 

penelitian terdahulu 

dengan penelitian ini 

tidak adanya 

dominasi yang 

memojokkan pihak 

manapun. 

3 
Aisah Fitri Mutiatun 

2018, Akulturasi 

Budaya pada 

Kompleks Masjid Al-

Mubarok di Desa 

Kacangan Kecamatan 

Berbek Kabupaten 

Nganjuk 

Aspek-aspek 

akulturasi yang 

terdapat di kompleks 

masjid Al Mubarok 

Berbek Nganjuk 

antara lain : aspek 

tradisi pemujaan 

(leluri) arwah 

leluhur, aspek tata 

letak, aspek 

Persamaan dengan 

penelitian ini terletak 

pada identitas 

masyarakat yang 

berbeda yang saling 

dipertahankan tanpa 

menimbulkan suatu 

masalah baru 

Sedangkan 

perbedaan dalam 
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arsitektur, aspek 

ornamentasi, aspek 

tradisi yang terdapat 

pada masjid Al-

Mubarok, kompleks 

Giri, kompleks 

Sendang Duwur dan 

kompleks Bonang. 

penelitian terdahulu 

dengan penelitian ini 

tidak terjadinya 

proses peleburan 

yang mengakibatkan 

munculnya budaya 

baru serta perbedaan 

historis mengenai 

agama yang 

berkembang. 

4 
Wacana Ritual : Studi 

kasus pada Ritual 

Selamatan di Pesarean 

Gunung Kawi Malang 

Jawa Timur. Desertasi 

NuryaniMahasiswa 

Pasca Sarjana Fakultas 

Ilmu Budaya 

Universitas Gajah 

Mada Yongyakarta, 

tahun 2013. 

Wacana ritual 

selamatana terbagi 

atas tiga bagain 

penyusun yaitu 

pembuka, inti, dan 

bagian penutup. 

Bagian pembuka 

dibentuk dari unsur 

ajaran, 

pemberitahuan, 

permohonan, dan 

tujuan. Bagian inti 

fokus pada 

permohonan dan 

bagian penutup 

didasari Bahasa jawa 

untuk permohonan  

serta pemberitahuan. 

Persamaan penelitian 

ini terletak pada 

lokasi penelitian 

dilaksanakan di 

Gunung Kawi 

tepatnya di Pesarean 

Gunung Kawi 

dengan perbedaan 

kajian pada 

penelitian 

selanjutnya dengan 

kajian Akulturasi 

Budaya dalam 

Tradisi di Gunung 

Kawi Desa 

Wonosari, 

Kecamatan 

Wonosari Kabupaten 

Malang 
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1.2 Kajian Pustaka 

1.2.1 Akulturasi 

Akulturasi Budaya menjelaskan tentang penyerapan suatu unsur budaya 

dilakukan oleh kelompok budaya lokal dengan budaya non lokal, penyerapan 

sebagain kebudayaan sebagai akibat dari pembauran antar kelompok budaya yang 

berinteraksi, memiliki sasaran pada masyarakat yang memiliki budaya hampir 

sama namun tetap mempertahankan kepribadian budaya masing-masing. memiliki 

sasaran pada masyarakat yang memiliki budaya hampir sama namun tetap 

mempertahankan kepribadian budaya masing-masing. Fokus kajian akulturasi 

budaya tidak sebatas kegiatan pembauran secara harfiah yang dialami masyarakat 

maupun kelompok, namun pengaruh pembauran dalam hal kesadaran berbahasa, 

berfikir, bertindak, bersikap budaya. (Koentjaraningrat, 1990) 

Dapat dikatakan bahwa akulturasi adanya proses menyerap budaya asing 

oleh budaya local dana tau penyerapan budaya local oleh budaya asing yang 

memiliki bentuk akhir yaitu masyarakat yang hamper sama dilihat dari budayanya 

dalam kegiatan dalam masyarakatnya namun tetap menunjukkan perbedaan 

kebudaaan jelas sebagai pertahanan kepribadian dari tiap budaya etnis tertentu. 

Lebih jauh akulturasi juga menjelaskan pembauran dalam masyarakat, kesadaran 

berbahasa, berfikir, bertindak dan sikap yang tepat dalam pertemuan tiap budaya. 

Akulturasi Budaya menjelaskan tentang penyerapan suatu unsur budaya 

dilakukan oleh kelompok budaya lokal dengan budaya non lokal, penyerapan 

sebagain kebudayaan sebagai akibat dari pembauran antar kelompok budaya yang 

berinteraksi, memiliki sasaran pada masyarakat yang memiliki budaya hampir 
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sama namun tetap mempertahankan kepribadian budaya masing-masing., 

memiliki sasaran pada masyarakat yang memiliki budaya hampir sama namun 

tetap mempertahankan kepribadian budaya masing-masing. Fokus kajian 

akulturasi budaya tidak sebatas kegiatan pembauran secara harfiah yang dialami 

masyarakat maupun kelompok, namun pengaruh pembauran dalam hal kesadaran 

berbahasa, berfikir, bertindak, bersikap budaya. 

Merujuk pada gagasan Koentjaraningrat, akulturasi dipahami sebagai 

dampak yang timbul dari interaksi sosial masyarakat yang memiliki budaya 

berbeda yang memiliki unsur kebudayaan hampir sama, berbaur dalam masyarakat 

kemudian diterima oleh masyarakat dan diolah sedemikian rupa dalam budaya 

local tanpa menghilangkan sifat khusus dari budaya local tersebut. 

(Koentjaraningrat, 1990) 

Lebih jauh akulturasi Koentjaraningrat menekankan pada aspek pertemuan 

budaya dalam masyarakat yang berhadapan, unsur-unsur dari kebudaan asing yang 

bertemu dengan budaya lokal yang berbaur dalam waktu yang cukup lama diterima 

oleh masyarakat sebagai bagian dari masyarakat, kemudian budaya asing tersebut 

dapat masuk dalam kegiatan tradisi masyarakat lokal lewat jalan negosiasi secara 

kekeluargaan kemudian diproses sedemikian rupa oleh masyarakat namun 

ditekankan bahwasanya kedua budaya tetap memiliki garis pembeda jelas antara 

satu dengan budaya lain yang menekankan kepribadian budaya atas setiap budaya 

berbeda dan harus dipisahkan. 

Teori akulturasi sangat relevan dalam keitannnya dengan kritik lintas 

budaya sekaligus wacana yang ditimbulkan sebagai bentuk pembauran masyarakat 
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lokal dengan budaya asing dengan beragam strategi pertahanan masyarakat dengan 

memperyahankan unsur budaya masing-masing masyarakat budaya tanpa 

mengurangi rasa saling menghargai setiap masyarakatnya. 

Akulturasi bukan hanya menjelaskan menganai dua atau beberapa entitas 

budaya stabil (dua atau beberapa budaya), yang bertemu di masyarakat dan 

bercampur namun akulturasi menjelaskan konsep budaya yang selalu sudah ada, 

memiliki kesan stabilitas (kesan bahwa ada beberapa budaya yang terpisah secara 

tegas) untuk mempertegas identitas suatu budaya, pembauran budaya asing atau 

budaya luar terhadap budaya lokal dan atau sebagai strategi pertahanan budaya 

lokal maupun budaya asing. 

Di Gunung Kawi pertemuan budaya Islam, Jawa dan Tinghoa terlihat dari 

corak bangunan serta interaksi masyarakat di wilayah ini, setiap bangunan 

peribadatan menunjukkan representasi penganut budaya sesuai dengan 

kepercayaan masing-masing budaya serta pembauran antar budaya ditunjukkan 

dengan kerukunan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Selain dapat dilihat dari bangunan di pesarean Gunung Kawi, pertemuan 

budaya lebih dapat diamati dalam setiap kegiatan masyarakat terutama kegiatan 

besar seperti kegiatan yang berkaitan dengan Satu Suro dimana lebih banyak 

pengunjung dalam pesarean Gunung Kawi berbaur dalam kegiatan terbuka untuk 

umum tersebut dan mengikuti setiap agenda dengan tertib dan penuh rasa 

kekeluargaan didalamnya. 

 2.2.2 Kepercayaan masyarakat  
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Kepercayaan memiliki pemahaman sebagai sikap mental dan atau angappan 

bahwa sesuatu benar, diakui sebagai kebenaran, kepercayaan berkaitan dnegan 

keyakinan yang dipegang teguh masyarakat sebagai dasar hidup masyarakat. 

Kepercayaan bagian dari representasi yang mengungkap hakikat hal yang sacral 

dengan relasi yang dipertahankan, baik antara kepercayaannya atau hal yang 

bersifat fisik. Agama meruapakan suatu system kepercayaan praktik oleh individu, 

kepercayaan terkait dengan hal yang dianggap sacral, hal sacral diciptakan oleh 

manusia dan hal ini mengubah moral masyarakat dalam symbol agama yang 

mengikat individu dalam suatu kelompok masyarakat. 

Kepercayaan masyarakat lahir dari kepercayaan terhadap apa yang diyakini 

melalui berbagai symbol yang ada dalam system kepercayaan masyarakat, 

masyarakat adalah sebuah kekuatan yang besar dimana masyarakat melaksanakan 

kekuatan-kekuatan melalui representasi keyakinan. Masyarakat melihal dan 

mngungkap suatu symbol karena masyarakat memiliki kepercayaan sebagai 

sumber sakral. (Ritzer,2012:168) 

Kepercayaan serta agama menimbulkan perdebatan terutama pada 

masyaraakt Jawa, agama dipahami sebagai Tuhannya sedangkan kepercayaan 

diangap tidak memiliki dasar pasti, pada masyarakat Jawa yang berpegang pada 

paham animisme dan mengakibatkan muculnya ritual pada masyarakat. 

Masyarakat jawa yang berpegang teguh pada nilai sakral yang diturunkan disebut 

masyarakat kejawen, kepercayaan masyarakat pada ritual yang harus dilaksanakan 

pada kehidupan sehari-hari seperti selamatan menjadi ritual rutin yang wajib 

dilaksanakan sebagai bentuk kesakralan suatu kepercayaan. Ritual yang 
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merupakan komponen penting dalam agama sebagai bentuk kepercayaan 

dilakukan masyarakat Jawa. Ajaran Kejawen dalam masyarakat Jawa adalah 

bagian dari keyakinan yang bercampur dari agama formal pemujaan terhadap 

kekuatan diluar diri manusia. Animism dapat dipahami sebagai kepercayaan 

bahwa semua yang ada memiliki jiwa, roh tidak terikat dan bebas pada suatu 

apapun serta memiliki kekuatan mengerakkan semua di alam. Dari pemahanam 

tersebut terbentuknya kepercayaan dalam paham ini sebagai kepercayaan awal dari 

segala sesuatu berasal dari alam karena pengaruh roh dapat 

mendatangkankecelakaan ataupun kebahagiaan.  

Dengan mengunakan mantra benda mati dapat hidup karena diisi oleh roh 

jahat atau baik, masyarakat merupakan kelompok dengan realitas baru yang 

berkembang dengan hokum sendiri dengan pola perkembangan yang berbeda tiap 

masyarakatnya, masyarakat dapat membentuk kepribadian khas sehingga bila 

tidak adanya kelompok masyarakat maka manusia tidak dapat berbuat lebih 

banyak. (Abdulsyani.2002;31) 

Masyarakat kejawen percaya terhadap animism bahwa roh menyatu dengan 

diri dan menjadi satu dengan fisik asalnya. Roh orang baik, dihormati dan dipuja 

agar mendatangkan keberuntungan, pemujaan yang dilakuakan menciptakan 

berbagai jenis ritual pada masyarakat Jawa sebagai salah satu ritual wajib yang 

dilaksanakan, sebagai contoh Selamatan. 

Kejawen adalah paham, tradisi yang telah berkembang dalam kehidupan 

masyarakat Jawa dalam rentan waktu yang lama, menjadi bagian sejarah pada 

masyarakat Jawa. Dalam pahamnya memuat nilai luhur yang ditaati dan 
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mendapatkan bencana bila ditingalkan, kekayaan budaya jawa ini tidak dapat 

dukur dengan material melainkan memberikan pandangan lebih pada spiritual. 

Kejawen merupakan kepercayaan yang berkembang di pulau Jawa, bukan 

merupakan agama yang terorganisir sebagai agama formal, memiliki ciri khas 

adanya perpaduan seluruh agama yang ada di Nusantara. 

 

2. 2.2.  Ritual  

Ritual merupakan hal yang berhubungan dengan keyakinan spiritual 

yang mimiliki tujuan pemujaan, ritual di seluruh daerah Nusantara menunjukkan 

symbol dari agama atau kepercayaan tertentu juga sebagai symbol kebudayaan 

masyarakat. Tindakan masyaraakt dalam upacara spiritual merupakan bagian yang 

tidak dapat dipisahkan dari kepercayaan masyarakat. Manusia melakukan kegiatan 

yang melambangkan komunikasinya dengan Tuhan, pelaksanaan ritual di tempat 

yang keramat pada masyarakat Jawa merupakan bagian tak terpisahkan dalam 

kepercyaan Jawa.  

2.2.4. Peran Penting Ritual 

Masyarakat Jawa percaya akan kekuatan mistik, nilai mistik masyarakat 

Jawa dipandang sebagai kesempurnaan. Kepercayaan masyarakat terhadap hal 

mistik adalah jalan untuk berhubungan dengan Tuhan  dan menerima petunjuk 

dari Tuhan, inti dari kepercayaan mistik yaitu manusia menjalin hubungan 

langsung secara pribadi dengan Tuhan dan alam goib dengan jalan meditasi 

menyatu dengan alam. Mistik Jawa merupakan paham mistik berkaitan dengan 

ilmu goib, matra, ramalan, daya magis, pengusaan kekuatan roh halus dan hal-
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hal yang berkaitan dengan kepercayaan yang berkembang pada Masyarakat 

Jawa. (Simuh, 2016:241)  

Kepercayaan masyarakat terhadap sosok Eyang Kyai Zakaria II (Eyang 

Djoego) dan RM. Iman Soedjono sebagai orang pertama yang membuka 

wilayah Gunung Kawi memciptakan ritual yang dimaksudkan sebagai 

penghargaan atas roh tersebut. Ritual dilaksanakan dengan membuat sesaji 

ditempatkan pada tempat yang dianggap sakral dan dipercaya memberikan 

keberuntungan dan melepaskan masyarakat dari kesialan selama masyarakat 

hidup di kawasan Gunung Kawi.  

Ritual memberikan makna social serta moral pada masyarakat yang 

memmiliki kepercayaan terhadap sebuh ritual, ritual dianggap memiliki 

pengaruh kehidupan masyarakat Gunung Kawi dan berfungsi melahirkan 

individu serta kelompok moral. 

2.3 Kerangka Teori 

 2.3.1 Teori Koentjaranigrat Tentang Akulturasi 

Akulturasi yang memiliki pengertian sebuah proses yang dua atau lebih 

budaya dalam satu ruang budaya yang menciptakan suatu budaya temu yang 

dapat saling berkembang dalam masyarakat dengan mempertimbangan unsur-

unsur budaya terkait sebagai proses sosial ketika kelompok masyarakat lokal 

dihadapkan dengan suatu bentuk budaya non local, budaya non lokal 

penyerapan sebagain kebudayaan sebagai akibat dari pembauran antar 

kelompok budaya yang berinteraksi, memiliki sasaran pada masyarakat yang 
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memiliki budaya hampir sama namun tetap mempertahankan kepribadian 

budaya masing-masing. Fokus kajian akulturasi budaya tidak sebatas kegiatan 

pembauran secara harfiah yang dialami masyarakat maupun kelompok, namun 

pengaruh pembauran dalam hal kesadaran berbahasa, berfikir, bertindak, 

bersikap budaya sebagai suatu akibat dari pembauran serta dampak globalisasi 

yang selalu menyuguhkan praktek dan bentuk kultural dari luar ruang lokal dan 

memaksa masuk dalam ruang lokal tersebut. 

Merujuk pada gagasan Koentjaraningrat, akulturasi dipahami sebagai 

dampak yang timbul dari interaksi sosial masyarakat yang memiliki budaya 

berbeda yang memiliki unsur kebudayaan hampir sama, berbaur dalam 

masyarakat kemudian diterima oleh masyarakat dan diolah sedemikian rupa 

dalam budaya local tanpa menghilangkan sifat khusus dari budaya lokal 

tersebut. (Koentjaraningrat, 1990) 

Pertemuan budaya Islam, Jawa dan Tinghoa terlihat dari bangunan yang 

me representasikan ketiga budaya besar tersebut terdiri atas Islam berupa 

bangunan Masjid, Tinghoa berupa bangunan Klenteng serta Jawa dengan 

Pesarean berupa Rumah adat khas Jawa, ketiga tempat ibadah tersebut berdiri 

diatas kompleks Pesarean Gunung Kawi. 

Relevansi dengan teori ini yaitu Pertemuan budaya Islam, Jawa dan 

Tinghoa terlihat dari bangunan yang merepresentasikan ketiga budaya besar 

tersebut terdiri atas Islam berupa bangunan Masjid, Tinghoa berupa bangunan 

Klenteng serta Jawa dengan Pesarean berupa Rumah adat khas Jawa, ketiga 
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tempat ibadah tersebut berdiri diatas kompleks Pesarean Gunung Kawi. Unsur 

yang tidak dapat tercampur dari ketiga budaya besar tersebut adalah unsur 

kepercayaan karena kepercayaan masing-masing budaya berlaku hanya untuk 

penganut budaya sebagai bentuk ketaatan dalam beribadah.  

Pertemuan ketiga budaya tercatat telah ada sejak pendirian Gunung Kawi 

sebagai salah satu wilayah di Malang Raya, penduduk asli Gunung Kawi pada 

masa awal pendiriannya adalah sebagian besar murid dari Eyang Kyai Zakaria 

II (Eyang Djoego), salah satunya RM. Iman Soedjono sebagai putera angkat 

yang menetap di Gunung Kawi serta murid etnis Tionghoa, karena rasa 

persaudaraan sebagai murid dan pelaksanaan tugas untuk membuka lahan dan 

mengembangkan wilayah Gunung kawi inilah yang menjadikan Gunung Kawi 

sebagai salah satu wilayah yang unsur perbedaan budaya yang kental namun 

harmonis sejak dahulu. 

Pertemuan budaya Islam, Jawa dan Tinghoa yang memunculkan sifat-sifat 

tertentu dari masing-masing bentuk sesuai sistem budaya yang berlaku, 

sekaligus meniadakan sifat-sifat tertentu yang dimiliki keduanya sebagai 

bentuk toleransi dalam bermasyarakat. Negosiasi dilakukan sebagai cara 

pembauran ketiga unsur budaya, sebagai bentuk toleransi, resistensi, dan 

penghargaan terhadap masing-masing penganut budaya dalam relasi sosial dan 

politik. 

 


