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ABSTRAK
TRADISI TURUN TANAH MASYARAKAT SUKU SUNDA DALAM
TINJAUAN AQIDAH ISLAM
(Studi Di Kelurahan Waygubak Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung)
Oleh :
Maylinda Sari
Penelitian yang berjudul “Tradisi Turun Tanah Masyarakat Suku Sunda
Dalam Tinjauan Aqidah Islam (Studi Di Kelurahan Waygubak Kecamatan
Sukabumi Bandar Lampung).” Upacara ini dilakukan anak telah mencapai tujuh
bulan, salah satu tradisi yang dilakukan diadat Sunda yaitu: Turun Tanah.
Upacara ini merupakan siklus kelahiran, memperkenalkan si anak untuk pertama
kalinya menginjakan kaki ke tanah. Masih banyak tradisi Turun Tanah yang
dilakukan oleh masyrakat Sunda akan tetapi terdapat proses yang bertentangan
dengan ajaran agama, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah
Tradisi itu bertentangan dengan Aqidah Islam atau tidak, yang terkandung dalam
tradisi Turun Tanah.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan Field Research. Dan
sifat penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian
yang menggambarkan keadaan suatu objek untuk memahami makna yang
terkandung. Sebagai bentuk penelitian ini mengumpulkan data melalui metode
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk mencapai hasil penelitian tersebut
peneliti ini menggunakan metode filsafat. Deskriptif, interpretasi, heuristika, dan
analisis yang mana metode tersebut mendeskripsikan/menggambarkan sebuah
objek. Hasil analisis memperhatikan bahwa tradisi Turun Tanah yang dilakukan
oleh masyarakat Sunda masih mengadopsi ajaran Islam.
Hasil penelitian ini adalah Upacara tersebut memiliki makna yang terkait
dengan pembentukan karakter anak. walaupun masih terasa kental dengan nuansa
Sunda, adapun ajaran Islam yang masih diadopsi dalam teradisi Turun Tanah
yaitu ada pembacaan doa yang dilaksanakan pada acara tradisi, selain itu ajaran
Islam yang lain dalam ritual teradisi Turun Tanah yaitu, 1. sedekah, 2. bersyukur,
3. Berdoa 4. Bersikap adil mengharumkan nama orang Tua. Dan Tradisi ini Tidak
menyimpang dari Aqidah Islam namun dilakukan secara berlebihan.
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MOTTO

       
Artinya: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya
dengan sesuatupun” (QS. An- Nisaa : 36).1

1

Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, CV. Toha Putra, Semarang,
1989, h. 123
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Judul Skripsi ini adalah “TRADISI TURUN TANAH MASYARAKAT
SUKU SUNDA DALAM TINJAUAN AQIDAH ISLAM”. (Studi di Kelurahan.
Waygubak, kecamatan. Sukabumi Bandar Lampung). Maka Peneliti perlu
menjelaskan secara singkat kata-kata istilah yang terdapat dalam judul Skripsi ini.
Adapaun istilah-istilah yang terdapat dalam judul perlu dijelaskan terlebih dahulu
antara lain sebagai berikut:
Tradisi adalah sesuatu yang sulit berubah karena sudah menyatu dengan
kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, tampaknya tradisi sudah terbentuk
sebagai norma yang dibakukan dalam kehidupan masyarakat. 1 Tradisi adalah
segala sesuatu kepercayaan, ajaran dan sebagainya yang diwariskan secara turun
temurun dari nenek moyang.2 Menurut E.Nugroho Tradisi adalah kebiasaan yang
diwariskan dari satu generasi kegenerasi berikutnya secara turun temurun. 3
Sedangkan menurut Hasan Shadily Tradisi adalah segala sesuatu yang di wariskan
oleh sejarah masa lampau dalam bidang bahasa, adat, tata krama, kemasyarakatan,
keyakinan dan sebagainya. 4
Turun Tanah adalah Upacara yang dilakukan sebagai ucapan rasa syukur
kepada Tuhan karena seorang bayi yang berumur 7-8 bulan mulai menapakkan

1

Dadang Kahmad, Sosiologi Agama,(Bandung : PT Remaja Rosdakarya,2006). hal 33
D.A. Peranci, Retradisionalisa Dalam Kebudayaan, (Prisma: Jakarta, 1985). hal 9
3
E. Nugroho, Ensiklopedi Nasional Indonesia, (PT. Cipta Adi Pustaka, Jilid 6, Jakarta,
1990). hal 414
4
Hasan Shadily, Enslikopedi Indonesia.( Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, tt). hal 307
2

2

kaki di atas bumi.5 Menurut Murniatmo turun tanah adalah upacara pada saat anak
turun tanah untuk pertama kali, atau disebut juga mudhun lemah atau unduhan,
masyarakat beranggapan bahwa tanah mempunyai kekuatan gaib, disamping itu
juga adanya suatu anggapan kuno bahwa tanah ada yang menjaga yaitu
Batharakala. Maka dari itu si anak diperkenalkan kepada Batharakala sang
penjaga tanah agar tidak marah dan mengganggu si anak, apabila Batharakala
sampai marah berarti bencana akan menimpa si anak.6
Masyarakat adalah segolongan manusia dalam keadaan berhubungan yang
tetap atau agak tetap (yang masih terikat oleh adat istiadat Desa Penanggungan)
yang diorganisir untuk beraktivitas bersama-sama yang merasa terikat
kepadanya.7 Menurut Mac Iver dan Page masyarakat ialah suatu sistem dari
kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok
dan penggolongan dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan
manusia.8
Suku Sunda adalah sebuah etnis Indonesia yang mendiami pulau Jawa
bagian Barat. Secara Administratif, suku ini mendiami wilayah Jawa Barat,
Banten, Jakarta dan Lampung. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan
penduduk Indonesia, orang-orang Sunda tidak hanya tinggal diwilayah Jawa Barat

5

Bratawidjaja, Thomas Wiyasa. Upacara Tradisional Masayarakat Jawa. (Jakarta: Sinar
Harapan, 2000). hal 32
6
Ibid hal 32
7
Soekandar Wiriat Manja, Pokok-pokok Sosiologi Pedesaan, ( Jakarta: Yayasan Guna,
1976,). h al 16
8
Soerjono Soekamto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Press, 1990) Edisi
IV, Cet. 22. hal 26
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dan sekitar tetapi juga mulai menyebar diseluruh wilayah Indonesia meskipun
jumlah mereka tidak sebanyak di Jawa Barat.9
Tinjauan

adalah

mempelajari

dengan

cermat,

memeriksa

(untuk

memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan
sebagainya).10
Aqidah Islam ialah perkara-perkara yang dipercayai dan diyakini
kebenarannya dalam Islam berdasarkan dalil Al-Quran dan Al-Hadits. Dalam
penjabarannya, Aqidah meliputi rukun iman yang enam dan mempercayai segala
masalah gaib yang diutarakan dalam Al-Quran dan Al-Hadits.11 Menurut Abdul
Al-Madjid Al-Najjar pengertian Aqidah secara etimologi (bahasa) diartikan
“keyakinan, mengikat dan janji”. Sedangkan secara terminologi dipahami sebagai
“suatu keyakinan yang berkenaan dengan ideologi, kultur ajaran Islam yang harus
dipercayai oleh setiap muslim dalam hatinya”. 12
Kelurahan Waygubak Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung dimana desa
tersebut berada disebelah timur dari pusat kota Tanjung Karang sekitar 6,5 km
dari pusat kota Bandar Lampung. Sebagai lokasi dan objek penelitian.
Dari penegasan Judul diatas, maka dapat diambil pengertian bahwa maksud
dari judul di atas adalah penulis akan meneliti mengenai tradisi Turun tanah yang
dilakukan oleh masyarakat sunda khususnya di kelurahan Waygubak Kecamatan

9

Arvin Mahardika. Kamus Genggam Bahasa Sunda, (Jakarta: 2016). hal 1
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Jakarta Pusat: PT.
Gramedia Pustaka Utama, 2012). Bahasa Edisi Keempat. hal 1470
11
Hamzah Yakub, Pemurnian Aqidah Dan Syari’ah Islam, (Jakata : CV. Pedoman Ilmu
Jaya, 1988). hal 46
12
Abdul Al-Majid Al-Najjar, Pemahaman Islam Antara Ra’yu dan Wahyu, (Bandung:
Remaja Rosdakarya, 1997), Terjemaah Baharuddin Fahhani. hal 106
10

4

Sukabumi dan bagaimana pengaruhnya terhadap Aqidah Masyarakat yang
melakukan tradisi.

B. Alasan memilih judul
Sebagai alasan peneliti mengambil judul skripsi “TRADISI TURUN
TANAH MASYARAKAT SUKU SUNDA DALAM TINJAUAN AQIDAH
ISLAM”. (Studi di Kelurahan. Waygubak, kecamatan. Sukabumi Bandar
Lampung). adalah dapat dikemukakan sebagai berikut:
a. Alasan objektif
1. Tema pokok penelitian ini relevan dengan disiplin ilmu yang peneliti
pelajari dijurusan Aqidah Dan Filsafat Islam.
2. Prosesi Tradisi masyarakat Sunda Tentang Tradisi Turun Tanah Dari
pandangan aqidah Islam yang bersangkutan dengan masyarakat.
b. alasan subjektif
1. Masalah Aqidah merupakan masalah keyakinan kepada Allah yang
sangat penting untuk diteliti.
2. Lokasi dekat dengan tempat tinggal peneliti, sehingga mempermudah
peneliti untuk memperoleh data.

C. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam masalah Aqidah, iman atau kepercayaan, sumbernya yang
asasi ialah Al-Quran. Iman adalah segi teoritis yang dituntut pertama-tama dan
terdahulu dari segala sesuatu yang dipercayai dengan suatu keimanan yang tidak
boleh dicampuri oleh keragu-raguan dan dipengaruhi oleh prasangka.

5

Aqidah adalah masalah fundamental dalam Islam, ia menjadi titik tolak
permulaan Muslim. Sebaliknya tegaknya aktifitas keislaman dalam hidup dan
kehidupan seseorang itulah yang dapat menerangkan bahwa orang itu memiliki
Aqidah atau menunjukan kualitas iman yag ia miliki.13 Manusia hidup atas dasar
kepercayaannya, tinngi rendahnya nilai kepercayaan memberikan corak kepada
kehidupan. Atau dengan kata lain tinggi rendahnya nilai kehidupan manusia
tergantung kepada kepercayaan yang dimilikinya, sebab itulah kehidupan pertama
dalam Islam dimulai dengan iman.

Ajaran Islam terdiri dari dua bagian pokok yaitu :

1. Aqidah/ iman terdiri dari enam rukun iman. Aqidah Islamiyah itu
bersandar pada landasan yang kuat (dill Qoth’i Qur’an Hadits dan Hadits
Mutawatir). Aqidah Islamiyah merupakan Pokok dasar dalam Islam dan
pemersatu seluruh umat. Seseorang yang mempunyai kepercayaan yang
bertentangan dengan Aqidah Islamiyah berupa rukun iman yang enam
adalah bukan orang Islam.
2. Syariah, mengatur dua aspek kehidupan :

a. Mengatur hubungan manusia dengan Allah, disebut ibadah
b. Mengatur hubugan dengan manusia dengan masyarakat disebut
muamalah.
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Nasrudin Razak, Dienul Islam, (Bandung : PT. Al-Ma’arif, 1996) hal 119
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Mahmud Syaltut, ahli fikih Kontemporer dari Mesir, mengatakan bahwa AlQuran menyebut istilah Akidah dengan Iman dan Amal Shaleh. Al-Quran
menyabut kedua kata tersebut secara berangkai, sehingga antara satu dan yang
lain tidak dapat dipisahkan, ini antara lain terlihat kepada ayat-ayat :

           
     
Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi
mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal, Mereka kekal di
dalamnya, mereka tidak ingin berpindah dari padanya. 14(Q.S Al-Kahfi
107-108)
Disini dijelaskan bahwa Aqidah adalah kepercayaan dan keyakinan. Aqidah
merupakan monitor akurat yang dapat mengatur dan mengarahkan setiap gerak
dan langkah manusia. Semua yang timbul dari dalam jiwa manusia baik berupa
perkataan, gerak hingga gataran-gataran yang berdetak pada dinding hati
seseorang sangat bergantung pada ketetapan yang ketegaran aqidahnya, bahkan
lintasan-lintasan khayal yang bergerak dalam pikiran seseorang bisa sangat
dipengaruhi. Ini artinya aqidah merupakan otak dan motor setiap gerak dan
langkah manusia. Bila terjadi kesenjangan dan ketidakberesan padanya maka akan
menimbulkan kerusakan pada gerakan dan langkah yang diciptakannya.

Dalam agama Islam pokok utama ialah bahwa kita harus mengenal Allah,
yakni kita wajib percaya Dialah Tuhan yang sesuangguhnya, dan tidak ada Tuhan

14

Departeman Agama RI, Al- Quran dan Terjemahannya ,( Jakarta : CV. Darus Sunnah ,
2007) hal 151
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lain yang patut disembah kecuali Dia. Allah yang maha pencipta Dialah yang
mesti ada, yang awal dan tiada bermula dan yang akhir tiada berkesudahan, tiada
satupun yang menyerupaiNya, Maha Esa dalam ketuhananNya, sifatnya maupun
Af’al (pekerjaan) Nya, yag maha hidup lagi berdiri sendiri, maha mendengar lagi
maha melihat, maha kuasa segala sesuatu. 15 Agama merupakan suatu hal yang
dijadikan sandaran penganutnya ketika terjadihal-hal yang berada diluar
jangkauan dan kemampuannya kerena sifatnya yang supra natural sehingga
diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang non empiris16

Aqidah adalah iman atau kepercayaan. Sumbernya yang asasi ialah AlQuran Iman, ialah segi teoritis yang dituntut pertama-tama dan terdahulu dari
segala sesuatu untuk dipercayai dengan suatu keimanan yang tidak boleh
dicampuri keragu-raguan dan dipengaruhi oleh prasangka.17 Pengetahuan pokok
terhadap Islam apa yang disebut Arkanul iman (Rukun-rukun iman) yang terdiri
dari enam perkara yaitu : percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul-rasul-Nya,
Percaya kepada malaikat-malaikat-Nya, percaya kepada kitab-kitab-Nya, percaya
kepada hari akhir, percaya kepada takdir.
Menurut Hamzah Ya’Qub Aqidah Islam ialah perkara-perkara yang
dipercayai dan diyakini kebenaran dalam Islam berdasarkan dalil Al-Quran dan

15

A. Munir DKK, Dasar-Dasar Agama Islam, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 1992). hal 1
Ibid hal 129-130
17
Syaltut, Sekh Mahmud, Aqidah dan Syari’ah Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994),
Diterjemahkan oleh Fachruddin HS. hal 65
16
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Hadits.18 Apapun tindakan yang kita lakukan jangan pernah melenceng dari
Aqidah Islam.

Di Indonesia pada kenyataannya masih mempercayai ritual-ritual yang
berdiri atas nama tradisi juga sangat dominan bagi masyarakat yang tinggal di
pedesaan, tetapi tidak bagi masyarakat yang tinggal di perkotaan. Bagi masyarakat
pelaku tradisi, mereka akan menjadikannya sebagai bagian dari kebutuhan hidup
mereka serta menganggapnya sebagai penghormatan terhadap generasi-generasi
terdahulu. Faktor yang menyababkan tradisi dapat bertahan lama dalam
masyarakat karena masih rendahnya tingkat pendidikan mereka, sebab semakin
tinggi tingkat pendidikan mereka akan semakin kuat kedudukan rasio dalam
menerima pembaharuan. Bagi mereka yang pendidikannya sudah tinggi akan
lebih berani menentang adat-istiadat, apabila menurut mereka kurang masuk akal
dalam pertimbangan rasio, maka mereka akan menanggapinya dengan kurang
percaya.
Menurut D.A Peranci tradisi adalah segala sesuatu yang diwariskan dari
masa lalu kemasa sekarang.19 Tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari
nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat, penilaian atau
anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.
Aneka tradisi umat Islam di Indonesia, khususnya Sunda, yang pada mulanya
beredar luas di Jawa, dan kemudian berkembang meluas ke berbagai daerah
pelosok Indonesia. Tradisi di Jawa ini berkaitan dengan ritual dan tradisi

18
19

Ibid, hal 47
Ibid, hal 9
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kelahiran, pernikahan dan kematian.20 Agama Islam mengajarkan agar para
pemeluknya melakukan kegiatan-kegitan ritual meliputi berbagai bentuk ibadah.
Bagi orang Sunda, hidup ini penuh dengan upacara, baik upacara yang berkaitan
dengan lingkungan hidup manusia sejak dari keberadaannya dalam perut ibu,
kelahiran, kanak-kanak, remaja, dewasa sampai dengan saat kematiannya, juga
upacara-upacara yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan sehari-hari seperti
mencari nafkah, upacara-upacara yang berhubungan dengan tempat tinggal.
Upacara-upacara itu semula dilakukan dalam rangka untuk menangkal pengaruh
buruk dari daya kekuatan gaib yang tidak dikehendaki yang akan membahayakan
bagi kelangsungan kehidupan manusia. Dengan upacara tersebut, harapan pelaku
adalah agar hidup senantiasa dalam keadaan selamat.
Masyarakat Sunda pada dasarnya adalah masyarakat yang masih
mempertahankan budaya dan tradisi ritual, serta ritual apapun yang berhubungan
dengan peristiwa alam atau bencana, yang masih dilakukan dalam kehidupan
sehari-hari, misalnya dalam ritual daur hidup, masa kehamilan, kelahiran, masa
anak-anak masa remaja, perkawinan, dan kematian.

Salah satu tradisi ritual dalam adat Sunda yaitu Turun Tanah yang termasuk
dalam peristiwa kelahiran. Turun Tanah adalah anak usia 7 Bulan, atau delapan
bulan kalender Masehi. Orang tua melakukan tradisi tersebut bertujuan untuk
berdoa kepada Allah agar anak menjadi anak yang jujur, ahli ibadah, senang
kepada ilmu, dermawan dan etos kerjanya tinggi. Dalam menyelenggarakan ritual
20

Muhammad Sholikhin, Ritual dan Tradisi Islam Jawa ritual-ritual dan Tradisi Tentang
kehamilan, kelahiran, pernikahan, dan kematian dalam kehidupan sehari-hari masyrakat islam
jawa, (Yogyakarta: Narasi, 2010). hal 27
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ini ada beberapa rangkaian yang harus dilakukan diantaranya selamatan. Dalam
selamatan, banyak dijumpai adanya sesajen-sesajen yang mempunyai makna dan
simbolik didalam berbagai ritual tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir
berbagai keburukan, baik yang datang dari manusia maupun jin.21 Upacara
tersebut memiliki makna yang terkait dengan pembentukan karakter anak serta
eksistensi manusia dan terkait dengan konsep eksistensialisme manusia khas
Sunda.

Masyarakat Sunda khususnya, memiliki suatu tradisi yang turun-temuturun
sejak nenek moyangnya dahulu seperti dalam sistem kekerabatan yang
dipengaruhi oleh adat yang diteruskan secara turun-temurun dari generasi
kegenerasi dan memeluk agama Islam. Karena agama Islam telah dipeluk oleh
masyarakat Sunda, maka susah kiranya untuk memisahkan mana adat dan mana
agama, dan biasanya kedua unsur terjalin erat menjadi adat kebiasaan dan
kebudayaan orang Sunda. Tradisi turun tanah misalnya, dilalukan secara adat
maupun secara agama.22 Dalam sebuah Tradisi terdapat perlangkapan atau
kebutuhan yang harus ada didalam sebuah Tradisi contohnya seperti beras sebagai
lambang kesyukuran, kunyit lambang kejujuran, uang receh lambang kekayaan. 23

Banyak sekali Tradisi-Tradisi yang dilakukan kemudian diakui dan
dilaksanakan dalam kegiatan agama. Contohnya ketika mencukur rambut bayi
yang dilakukan di zaman Rasul, sebuah tradisi terkadang dijadikan sebagai rasa

21

Ibid hal 8
Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan, (Semarang : Toha Putra, 1989). hal 427
23
Thomas Wijaya Bratawidjaya, Upacara Perkawinan Adat Sunda, (Jakarta: Pustaka
Sinar Harapan, 1990). hal 25
22
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syukur kepada Allah. Tradisi dengan Agam Islam merupakan satu kesatuan yang
tidak dapat dipisahkan. Dizaman modern sekarang banyak tradisi yang dilakukan
dengan mencampurkan kegiatan keagamaan.
Dapat dilihat dari hal itu, dalam lingkungan masyarakat suku Sunda di
Lampung memiliki tradisi Sarewan turun tanah ketika seorang bayi yang telah
lahir mencapai usia tujuh bulan. Tradisi yang masih dipertahankan serta masih
dijaga secara turun temurun sampai saat ini. Bagi para leluhur, adat budaya ini
dilaksanakan sebagai penghormatan kepada bumi tempat si kecil mulai belajar
menginjakan kakinya ke tanah diirigi oleh doa-doa dari orang tua dan sesepuh
sebagai pengharapan agar kelak si kecil bisa sukses dalam menghadapi
kehidupannya. Sebagai masyarakat kelurahan Waygubak meyakini bahwa jika
melakukan sebuah tradisi sangatlah perlu melakukan pelaksanaan ritual-ritual. Hal
ini menurut mereka jika tidak dilakukan, maka batin mereka kurang merasa Puas
dan akan menimbulkan permasalahan pada bayi ketika dewasa nanti.24
Menurut ibu Janah yang dimaksud dengan tradisi Turun tanah dalam hal ini
adalah upaya wujud rasa syukur atas telah diberikan anak yang sehat dan upaya
sebagai penghormatan kepada bumi karena kali pertama anak menginjakan
kakinya diatas tanah. Macam-macam tradisi adat Sunda itu adalah :
1. Tradisi Pernikahan
2. Tradisi Khitanan
3. Tradisi Kematian.25

24
25

Pra Observasi, 18 November 2017 wawancara dengan ibu Aisah
Wawancara, Janah, tokoh Adat, tanggal 18 November 2017
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Ciri khas yang dilakukan acara tradisi Turun Tanah adalah anak dituntut
untuk berjalan diatas jadah (sejenis kue dari beras ketan) sebanyak tujuh buah,
dengan warna yang berbeda-beda. Karena jadah dibuat dari beras ketan, dengan
sendirinya mudah lengket ditelapak kaki si anak, harapan para orang tuanya,
semoga si anak harus dapat mengatasi kesulitan hidup. Setelah itu si anak
dimasukkan sangkar atau kurungan ayam. Di dalam kurungan, terdapat berbagai
benda seperti perhiasan, buku tulis, beras, mainan, dan lain sebagainya. Kurungan
ayam ini menggambarkan kehidupan nyata yang dimasuki oleh anak kelak
Jika dewasa dan cepat mandiri, dan bertanggung jawab pada kehidupannya
dan benda yang ada didalam kurungan nantinya akan diambil oleh anak. Apa yang
akan diambil si anak menggambarkan profesi ingin dijalani kelak jika sudah
dewasa. Dilanjutkan dengan Saweran, yaitu uang logam yang dicampur dengan
bermacam-macam bunga, lalu uang logamnya jadi rebutan anak-anak kecil dan
orang dewasa. Harapannya kelak agar si anak jika dikarunia rezeki cukup dapat
mendermakan rezkinya kepada fakir miskin.26
Berdasarkan uraian diatas maka timbul suatu keinginan dari peneliti untuk
mengadakan suatu penelitian dengan maksud dan tujuan mencari makna Tradisi
Turun Tanah Masyarakat Suku Sunda yang telah dilakukan agar tidak meyalahi
Aqidah Islam. Oleh sebab itu, peneliti mengambil judul yaitu “Tradisi Turun
Tanah Masyarakat Suku Sunda Dalam Tinjauan Aqidah Islam” (Studi Di
kelurahan Waygubak kecamatan Sukabumi Bandar Lampung)

26

Sutrisno Sastro Utomo, Upacar Daur Hidup Adat Jawa,( memuat uraian mengenai
upacar Adat dalam Siklus Hidup Masyarkat jawa),(Semarang: Efektif &Harmonis, 2005). hal 21
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Kelurahan Waygubak, kecamatan Sukabumi Bandar Lampung Adalah
sebuah desa yang dihuni oleh masyarakat yang berjumlah 3.374 jiwa dan suku
Sunda 530 yang Masih menerapkan Tradisi Turun Tanah yang dilakukan oleh
bayi yang sudah Lahir dan berusia Tujuh Bulan, dan menjadi Adat-Istiadat di
Kelurahan. Waygubak, kecamatan. Sukabumi Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah
Dari latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan permasalahan
dari peneliti ini:
1. Bagaimana Tradisi dan Turun Tanah Suku Sunda di Kelurahan.
Waygubak, kecamatan. Sukabumi Bandar Lampung?
2. Bagaimana prespektif Aqidah Islam Terhadap Tradisi Turun Tanah
suku Sunda di Kelurahan Waygubak Kecamatan Sukabumi?

E. Tujuan dan kegunaan penelitian
Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan rumusan singkat yang
menjawab masalah penelitian lazimnya lebih terinci dibandingkan dengan
masalah penelitian.27 Suatu penelitian pada umunya adalah untuk menemukan,
menguji atau mengembangkan kebenaran dari suatu pengetahuan. Adapun dari
penelitian ini adalah:
1. Tujuan Penelitian

27

Kaelan M.S, Methode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, (Jogjakarta: Paradigma,

2005). hal 234
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a. Ingin mengetahui bagaimana Tradisi dan prosesi Turun Tanah
Masyarakat Suku Sunda di Kelurahan Waygubak Kecamatan Sukabumi
Bandar Lampung.
b. Ingin mengetahui bagaimana Tinjauan Aqidah Islam Terhadap Tradisi
Dan Turun Tanah Suku Sunda di Kelurahan Waygubak Kecamatan
Sukabumi Bandar Lampung.
2. Kegunaan penelitian
a. Hasil studi ini di harapkan untuk menambah suatu pemahaman dalam
menjalankan tradisi daerah yang baik dan tidak keluar dari ajaran agama
Islam.
b. Bagi peneliti menambah wawasan pengetahuan penulis sehingga dapat
mengembangkan karyanya dengan lebih baik.

F. Metode Penelitian
Metode adalah suatu cara, jalan, petunjuk pelaksanaan atau pentujuk teknis,
sehingga memiliki sifat yang praktis.28
Peneliti

akan

MASYARAKAT

membahas

tentang

“TRADISI

TURUN

TANAH

SUKU SUNDA DALAM TINJAUAN AQIDAH ISLAM”.

(Studi di Kelurahan. Waygubak, kecamatan. Sukabumi Bandar Lampung). Maka
dapat dipastikan bahwa penelitian ini merupakan studi lapangan (field research),
sehingga yang pertama kali dibahas adalah pengumpulan data dilapangan.

1. Sifat dan Jenis Penelitian

28

Ibid hal 7
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a. Sifat penelitian
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu
penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan kajian dari lapangan,
baik berupa wawancara, catatan, angket, dan terjun langsung ke lapangan
atau desa tersebut.
b. Jenis Penelitian
Penelitian dalam penulisan skripsi ini tergolong dalam jenis
penelitian yang menggunakan deskriptif. Yaitu suatu metode dalam
meneliti suat objek, baik berupa nilai-nilai etika, nilai karya seni
sekelompok manusia, peristiwa atau objek budaya lainnya. 29 Tujuan dari
penelitian dengan menggunakan metode deskriptif adalah untuk
membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan
objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan
diantara unsur-unsur yang ada atau suatu fenomena tertentu (dalam
penelitian budaya).
2. Sumber Data
Didalam metodologi penelitian ada dua jenis sumber data, yaitu data
primer dan data skunder.
a. Sumber data primer adalah data utama dalam suatu penelitian, digunakan
sebagai pokok yang diperoleh melalui interview dan observasi, dalam
penelitian ini untuk menjadi sumber primer adalah tokoh masyarakat atau
tokoh adat. penduduk asli setempat berupa wawancara, observasi,

29

Ibid hal 58
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dokumentasi di kelurahan Waygubak kecamatan Sukabumi. Sumber
yang penulis jadikan sebagai acuan dalam mengerjakan skripsi ini.
b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang dapat memberikan
informasi atau memperkuat data primer mencari sumber lain atau karyakarya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti yang diperoleh
dari Ruang puataka. Seperti buku yang berjudul kebudayaan masyarakat
jawa dll.

3. Metode Pengumpulan Data
Adapun metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini,
yaitu:
a.

Lokasi penelitian
Lokasi penelitian adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas
objek/subjek yang memunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di
tetapkan

oleh

peneliti

untuk

dipelajari

dan

kemudian

ditarik

kesimpulannya. Lokasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan
Waygubak yang menjalankan Tradisi Turun Tanah.
b.

Informan
Informan adalah orang dalam lokasi penelitian yang diadakan, atau
dapat juga orang yang merupakan anggota masyarakat setempat. Teknik
ini menggunakan cara untuk mengambil sebagian objek penelitian untuk
dapat mewakili dari objek-objek penelitian. Mengingat luasnya wilayah
dalam penelitian ini, tidak semua populasi akan dijadikan sumber data.
Melainkan dari sampel saja, pengambilan sampel dilakukan dengan
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menggunakan metode purposive sampling yaitu metode penelitian yang
digunakan berdasarkan ciri-ciri dalam populasi yang sudah ada diketahui
sebelumnya30 Teknik ini dilakukan dengan jalan memilih orang-orang
tertentu yang akan dijadikan sample dari jumlah populasi dengan
pertimbangan orang-orang tersebut mengetahui dan memahami benar
tentang Tradisi Turun Tanah.
c.

Observasi
Observasi yaitu pengamatan secara sistematis terhadap fenomenafenomena yang diselidiki dan diteliti.31 Dalam penelitian ini peneliti
langsung kelokasi penelitian dengan tujuan mendapatkan data tentang
Tradisi Turun Tanah Masyarakat Suku Sunda Dalam Tinjauan Aqidah
Islam Studi di Kelurahan Waygubak Kecamatan Sukabumi Bandar
Lampung.

d.

Wawancara (Interview)
Metode Interview biasa juga disebut dengan metode wawancara.

Menurut Herman Warsito, personal interview adalah wawancara yang
dalam pelaksanaanya pewawancara berhadapan langsung dengan reponden
yang diwawancarai.32
Akan tetapi selain personal interview peneliti juga membutuhkan
informan (orang yang memberikan informasi, sumber informasi dan sumber
data) lain untuk diwawancarai, yang gunanya untuk mengetahui tanggapan
30

Ibid hal 180
Joko Subagio, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik (Jakarta: Rineka
Cipta,2001) hal 15
32
Herman Warsito, Pengantar Metodologi Penelitian,( Jakarta: PT Gramedia, 1993). hal
73
31
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informan terhadap masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini orang yang
dijadikan informan adalah masyarakat setempat yang bersuku Sunda dan
memahami Tradisi Turun Tanah didesa tersebut.

e.

Dokumentasi
Dalam penelitian ini, pengumpulan data-data yang berkaitan dengan

masalah yang dibahas akan dilakukan dengan jalan dokumentasi yaitu
mengumpulkan data primer maupun skunder dalam bentuk buku, majalah,
artikel, dan lainnya.
4. Metode pengolahan data
Setelah data terkumpul kemudian data diolah, sehingga pada tahapan
selanjutnya adalah kesimpulan. Dalam pengolahan data, metode kualitatif
sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata atau lisan orang-orang dan perilaku yang diamati.
Metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan terdapat
dalam individu, kelompok,masyarakat dan/atau organisasi dalam kehudupan
sehari-hari secara menyeluruh, rinci dan dapat dipertanggungjawabkan secara
ilmiah.dalam hal ini akan diterapkan pada penelitian Tradisi Turn Tanah
Masyarakat Suku Sunda Dalam Tinjauan Aqidah Islam Studi di Kelurahan
Waygubak Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.
5. Metode Analisa Data
Metode analisa data adalah menurut Patton, adalah suatu proses
mengatur urutan data, mengoganisasikan kesuatu pola kategori dan satuan
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uraian dasar setelah itu memahami, menafsirkan dan menginterpretasi data.33
Dalam penelitian ini data yang dihasilkan adalah berupa data deskriptif. Oleh
karena itu dapat dianalisa denganmetode sebagai berikut:
a. Metode deskriptif
Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek,
baik berupa nilai-nilai suatu budaya manusia, nilai-nilai etika, nilai karya
seni, sekelompok manusia peristiwa atau objek budaya lainnya.34
Tujuan dari peneliti menggunakan metode deskriptif adalah untuk
mendeskripsikan, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif,
mengenai fakta-fakta sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan di antara unsurunsur yang ada atau suatu fenomena tertentu. Artinya setelah data
terkumpul, peneliti memaparkan dan memahami dengan teliti data-data
tentang tradisi Turun Tanah masyarakat adat Sunda.
b. Metode interpretasi
Metode

interpretasi

merupakan

metode

menerjemahkan,

atau

membuat tafsiran tetapi yang tidak bersifat subjektif melainkan harus
mampu pada evidensi objektif, untuk mencapai kebenaran yang otentik.35
Peneliti menafsirkan berdasarkan data-data Tradisi Turun Tanah Masyarakat
Suku Sunda Studi Di kelurahan Waygubak Kecamatan Sukabumi Bandar
Lampung.

33

Kaelan, Op. Cit, hal 88
Anton Baker dan Ahmad Charris Zubair, merode Penelitian Filsafat, (Yogyakarta,
Karnisius, 1983). Hal 54
35
Ibid . Hal 145
34
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c. Metode hermaneutika
Metode hermaneutika adalah metode untuk menfsirkan berbagai
gejala, peristiwa, simbol, nilai yang terkandung dalam ungkapan bahasa
atau kebudayaan lainnya, yang muncul pada fenomena kehidupan
manusia.36 Penelitian menafsirkan berdasarkan peristiwa, simbol, gejala dan
nilai yang terkandung dalam tradisi Turun Tanah Masyarakat Suku Sunda.

6. Metode Penarikan Kesimpulan
Dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam penarikan
kesimpulan adalah metode gabungan antara induksi dan deduksi dengan
menggunakan lingkaran hermaneutika.37

G.

Tinjauan Pustaka
Berdasarkan proses pembacaan literature-litereture yang telah di lakukan

oleh peneliti, masih sedikit yang mengkaji ataupun yang membahas tentang
Tradisi Turun Tanah Masyarakat Suku Sunda, dalam karya ilmiah diantaranya:
1. Skripsi yang ditulis oleh Reti Widia Anggraini universitas lampung
fakultas keguruan dan Ilmu pendidikan, berjudul Tedhak Siten Dalam
Tradisi Masyarakat Suku Jawa Desa Utama Jaya Kecamatan Seputih
Mataram Kabupaten Lampung Tengah. nilai yang terkandung dalam setiap
rangkaian pelaksanaan upacara Tedhak Siten dalam tradisi masyarakat
suku Jawa Desa Utama Jaya Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten
36
37

Kaelan, Op Cit, hal 80
Ibid . hal 80-81
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Lampung Tengah analisis data yang diperoleh disimpulkan bahwa nilai
yang terkandung dalam rangkaian upacara Tedhak Siten adalah nilai
tentang kebaikan, nilai keteguhan hati, nilai sosial dan nilai kereligiusan.
2. Skripsi Yang yang ditulis oleh Ida Sholihatin jurusan Aqidah dan filsafat
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Berjudul Makna Tradisi
Tedhak Siti Dan Relevansinya Dengan Ajaran Islam (Di Desa Sukosono
Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara). Skripsi ini membahas tentang
tradisi turun tanah Masyarakat suku Sunda dan relevansiya terhadap ajaran
Islam. analisis memperhatikan bahwa teradisi tedhak siti yang dilakukan
oleh masyarakat Jawa masih mengadopsi ajaran Islam. Upacara tersebut
memiliki makna yang terkait dengan pembentukan karakter anak.
3. Puisi Sawér Turun Tanah yang dibuat oleh Hari Firmansyah Studi Bahasa
dan Sastra Indonesia UPI Di Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis.
Puisi sawér turun tanah (PSTT) merupakan puisi sawér yang terdapat di
kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis. PSTT dianalisis berdasar lima aspek,
yaitu struktur, proses penciptaan, konteks penuturan, fungsi dan makna.
Analisis struktur dilakukan untuk mengetahui pola-pola teks puisi sawér yang
saling berkaitan, meliputi analisis formula sintaksis, formula bunyi, formula
irama, majas, dan isotopi. Analisis proses penciptaan pada teks puisi sawér
turun tanah dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses penciptaan teks
sawér pada saat teks sawér dituturkan dan sebelum teks sawér dituturkan.
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BAB II
TRADISI TURUN TANAH MASYARAKAT SUKU SUNDA
DAN AQIDAH ISLAM

A. Turun Tanah Masyarakat Suku Sunda
1. Pengertian Turun Tanah
Upacara Turun Tanah ialah upacara pertama kali bayi mennginjakan
kakinya ketanah yang maksudnya untuk mengetahui akan menjadi apakah anak
itu kelak. Kata Turun Tanah keduanya merupakan kata dasar yang tidak
disertakan imbuhan diawalan atau diakhir kata tersebut. Dalam masyarakat Suku
Suda, Kata Turun disini menurut arti secara umum, ialah menurunkan bayi untuk
pertama kalinya dan menurut kamus bahasa sunda kata Turun atau menurun
memiliki arti Turun, Turun disini erat kaitannya dengan Turun Taneuh yaitu
menginjakan kaki atau menurunkan bayi untuk pertama kali ke tanah, sedangkan
kata tanah itu sendiri memiliki makna yaitu tanah, jadi makna keseluruhan turun
tanah seorang bayi yang pertama kalinya menginjakan kaki ketanah.1
Dalam Turun Taneuh Masyarakat Suku sunda terlaksana ketika bayi yang
telah lahir berusia tujuh bulan dan telah siap melaksanakan upacara Tradisi Turun
Tanah.2
Menurut Murniatmo Turun Tanah adalah upacara pada saat anak turun
tanah untuk pertama kali, atau disebut juga mudhun lemah atau unduhan,
masyarakat beranggapan bahwa tanah mempunyai kekuatan gaib, disamping itu
1
2

R.H. Hasan Mustapa, Adat Istiadat Sunda, (Bandung: P.T. Alumni, 2002). hal 185
Ibid hal 86
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juga adanya suatu anggapan kuno bahwa tanah ada yang menjaga yaitu
Batharakala. Maka dari itu si anak diperkenalkan kepada Batharakala sang
penjaga tanah agar tidak marah dan mengganggu si anak, apabila Batharakala
sampai marah berarti bencana akan menimpa si anak.3
Turun Tanah dalam bahasa Mayarakat Jawa dinamakan Tedhak Siti. Tedhak
siti adalah seorang anak yang sudah mencapai umur pitung lapan (7x 35 hari) atau
delapan bulan kalender Masehi, biasanya si anak sudah mulai belajar berjalan. Si
Anak sudah mulai diajari atau dituntun menggunakan kakinya untuk berjalan.
Artinya sudah harus turun ke tanah.4 Secara psikologi perkembangan diusia 245
hari ini bayi sedang mulai belajar jalan, jadi di sinilah momen-momen awal dia
menyentuh tanah dengan kakinya. 5
Bagi pasangan suami istri, kelahiran anak bagi pria maupun wanita adalah
anugerah dari Tuhan yang maha Pemurah. Semenjak kelahiran si anak setiap
orang tua selalu mempunyai harapan agar kelak anaknya menjadi orang yang
berguna bagi keluarga khususnya dan bagi nusa dan bangsa pada umumnya. Tak
seorang pun mempunyai pengharapan agar anaknya menjadi orang yang kurang
berkenan dihati masyarakat. Pengharapan orang tua kepada anak-anaknya ini
dimanifestasikan dalam bentuk upacara adat yang dimulai dari anak masih dalam
kandungan sang ibu, sampai anak itu lahir. Salah satu bentuk manifestasi
pengharapan itu adalah adanya upacara yang kita kenal dengan Turun Tanah.

3

Thomas Wiyasa Bratawidj Bratawidjaja, Upacara Tradisional Masayarakat Jawa.
(Jakarta: Sinar Harapan, 2000.) hal 32
4
Sutrisno Sastro Utomo, Upacara Daur Hidup Adat Jawa, (Semarang: Effhar, 2002). hal
21
5
Ibid hal 33
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Upacara Turun Tanah merupakan upacara yang diperuntukan bagi bayi
pada saat pertama kali ia diijinkan untuk menyentuh tanah atau menginjak bumi.
Upacara ini diadakan pada saat bayi sudah berumur sekitar 254 hari, dan pada
pagi hari dihalaman depan rumah tepat pada hari kelahirannya (misalnya anak
tersebut lahir pada hari selasa Kliwon, maka upacara Tutun Tanah dilangsungkan
pada hari selasa Kliwon).6
Sebelum berusia Tujuh bulan adat sunda mengatakan pamali, istilah pamali
aasalnya mali, artinya dalam bahasa Sunda bali, dipergunakan dalam arti lain
balik dan malik (berbalik). dalam hal ini artinya, pamali segala sesuatu yang harus
dipantang karena pamali.7
Tanah merupakan bagian terpenting bagi kehidupan manusia didalam AlQuran Allah menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari tanah yang berbunyi :

         
Artinya : Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian, bahwa bila
kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang,
kamu Sesungguhnya akan dikeluarkan (dari kuburmu). (Q.S.
Al-Mu‟minnun : 35)8

Manusia mempunyai beberapa tahap Perkembangan diri. Pertama, tahap
bayi yang sangat tergantung terhadap ibu dan orang lain, bisanya hanya meminta.
Tahap kedua adalah anak muda yang mandiri, bisa melakukan sendiri. Tahap
ketiga adalah seorang yang dewasa, yang sudah sadar walau mandiri tetapi tidak
6

Thomas Wijaya Bratawidjaja, Upacara Tradisional Masyarakat Jawa, (Jakarta: Pustaka
Sinar Harapan, 1988.) hal 32
7
Ibid hal 19
8
Departeman Agama RI, Al- Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: CV. Darus Sunnah ,
2007) . hal 344
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egoistis dan menyadari bahwa seseorang mempunyai saling ketergantungan
dengan orang lain, tidak bisa hidup sendiri.
Awal dari tahap kedua dimulai, ketika seorang anak mulai belajar berjalan,
sehingga apabila menginginkan sesuatu seorang anak sudah dapat mengambil
sendiri tanpa minta pertolongan orang lain. Pada waktu berjalan, kedua kaki sang
anak menapak langsung dengan bumi, tidak lagi dalam gendhongan seorang ibu.
Kita hidup-mati berada di bumi, makan minum, rumah, kendaraan semua berasal
dari bumi, maka kita perlu menghormati bumi. Bagi orang tua sendiri, kelahiran
seorang anak, baik pria maupun wanita adalah anugrah dari Tuhan Yang Maha
Esa. Semenjak didalam kandungan hingga kelahirannya, setiap orang tua selalu
berharap agar kelak anak tersebut menjadi manusia yang berguna. Pengharapan
orang tua kepada anaknya tersebut diwujudkan dalam bentuk upacara adat (adat
Sunda) yang dimulai sejak bayi masih dalam kandungan Ibunya, hingga anak
tersebut lahir.
Seperti contohnya Rasulullah, Beliau memberikan rasa cinta, kelembutan,
kasih sayang terhadap anak-anak baik yang laki-laki maupun perempuan secara
sama tanpa membeda-bedakan antara yang satu dan lainya. Rasulullah
menyambut kelahiran seorang anak dengan Merayakan Kelahiran Bayi (Aqiqah),
Memberi Nama. Adapun maknanya secara Syari’at adalah hewan yang disembelih
untuk menebus bayi yang dilahirkan. Adapun menurut istilah agama, aqiqah ialah
kambing yang disembelih sehubungan dengan kelahiran seorang anak, baik lakilaki ataupun perempuan pada hari ke tujuh sejak kelahiranya dengan tujuan
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semata-mata mencari ridha Allah.9 Dalam pelaksanaan menyambut seorang bayi
atau upacara-pacara lainnya sesuai dengan Aqidah dan Syariat Islam yang bersih
dan suci dari syirik, bid’ah, dan maksiat, inilah Aqidah yang terdpat didalam AlQuran surat Al-Imron ayat 19 yang berbunyi :

     
Artinya : Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam.10

2. Prosesi Turun Tanah Suku Sunda
Salah satu peristiwa penting dalam perjalanan manusia adalah ketika
peralihan dari masa bayi menuju ke balita yang ditandai adanya kemampuan
berjalan bagi seorang balita. Peristiwa tersebut oleh masyarakat Jawa diadakan
ritual “tedhak siti” atau mudun lemah Atau Turun Taneuh yang menunjukan
seorang balita sudah “siap” berpijak di bumi. Balita pertama kali berjalan
diasumsikan masih dalam kondisi “bersih” perlu ada tuntunan untuk
melangsungkan kehidupan. Disamping balita tersebut memiliki beberapa
“potensi” yang bisa dikembangkan untuk menjadi bekal dalam kehidupan
berikutnya.
a. Perlengkapan-perlengkapan yang diperlukan pada saat prosesi
Tradisi Turun Tanah :
1. Sesaji selamatan yang terdiri dari
a. Nasi tumpeng dengan sayur mayurnya,
9

Abdullah Nashih Ulwan, Pendidikan Anak dalam Islam , (Jakarta, Pustaka
Amani 2002) juz 1. hal 83
10
Departeman Agama RI, Al- Quran dan Terjemahannya, (Jakarta : CV. Darus Sunnah,
2007). hal 52
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b. Jenang (bubur) merah putih,
c. Jajanan pasar
2. Juwadah (uli) tujuh macam warna yaitu merah, putih, hitam,
kuning,biru, jingga, ungu.
3. Sekar (bunga) setaman yang ditempatkan didalam bokor besar dan
tanah.
4. tangga yang dibuat dari batang tebu.
5. sangkar ayam (kurungan ayam) yang dihiasi janur kuning atau kertas
hias warna warni.
6. padi, kapas sekar telor (tiga macam bunga misalnya melati, mawar,
dan kenanga).
7. beras kuning yang mengandung simbol kemakmuran.
8. berbagai lembaran uang yang mengandung simbol kemakmuran,
maksudnya apabila kita mendapatkan kemakmuran kita harus ikhlas
berbagi dengan fakir dan anak yatim.11
9. Berbagai macam barang berharga seperti gelang, kalung, peniti dan
lain-lain.
10. Barang yang bermanfaat (misalnya buku, alat-alat tulis dan
sebagainya) dimaskukkan kedalam bokor kencana.12
b. Jalannya Prosesi Tradisi Turun Tanah suku Sunda
Untuk jelasnya prosesi Turun Tanah dapat diuraikan sebagai berikut :

11

Rina Farida Aryani, Mengenal Budaya Sunda Lebih Dekat, (Bandung: CV Yrama
Widya, 2015). hal 47
12
Ibid hal 33
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1. Anak yang bersangkutan dibimbing untuk berjalan (dititah) dengan
kakinya menginjak-injak juwadah yang berjumlah tujuh warna seperti
yang telah diuraikan diatas.
2. Setelah selesai kemudian anak tersebut dinaikan ketangga yang terbuat
dari tebu.
3. Selanjutnya anak itu dimasukan kedalam kurungan ayam. Didalam
kurungan tersebut telah dimasukan bokor yang berisikan padi, gelang,
cincin, alat-alat tulis, kapas dan lain sebagainya.
4. Bokor yang berisikan macam-macam tadi didekatkan kepada anak itu
dengan maksud anak tersebut mengambil isi yang ada didalam bokor itu.
5. Setelah anak itu mengambil salah satu benda dari dalam bokor misalnya
gelang emas, pertanda anak tersbut kelak akan menjadi orang kaya.
Apabila anak itu mengambil alat-alat tulis pertanda bahwa anak itu kelak
akan menajadi pegawai kantor atau orang pandai.
6. Selanjutnya setelah selesai, beras kuning dan bermacam-macam uang
logam ditabur-taburkan. Saling berebut uang logam oleh para undangan
ini, merupakan tambahan acara yang menyemarakan suasana.13 Asal kata
Nyawer adalah awer. Ibarat seember benda cair, benda ini bisa di- uwarawer (tebar-tebar) dengan mudah. Jadi, secara fisik arti Nyawer itu
adalah menebar-nebar.14
7. Setelah selesai, anak itu dimandikan dengan air bunga setaman agar anak
itu sehat dan membawa nama harum bagi keluarga dikemudian hari.
13
14

141

Ibid hal 35
A. Surjadi, Masyarakat sunda Budaya Dan Problema, (Bandung: Alumni, 1985). hal
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8. Setelah selesai dimandikan, anak itu dikenakan pakaian baru yang bagus
agar sedap dan menyenangkan orang tua dan para undangan.
9. Selanjutnya bila anak telah selesai memakai pakaian, anak itu didudukan
didalam rumah diatas tikar, karpet atau lampit dan didekatkan lagi pada
bokor yang berisi beras kuning, uang, barang-barang berharga dengan
maksud agar diambil lagi isinya.
10. Untuk menggairahkan anak agar mengambil barang yang ada didalam
bokor maka bapak, ibu, anak itu memberi aba-aba dengan suara kur-kur
seperti memanggil ayam disertai dengan ditaburi beras kuning dan
bermacam-macam uang disertai berang-barang berharga.
Demikianlah serangkaian upacara Tedhak siti atau Turun Tanah yang
banyak mengandung arti simbolis makna perlengkapan yang dipakai.
c.

Makna filosofis dari upacara Turun Tanah
a. Tangga “Tebu” memiliki makna kalbu ketetapan hati dalam mengejar
cita-cita agar lekas tercapai.
b. Juwadah tujuh macam agar anak dapat menanggulangi berbagai macam
kesulitan/kesukaran.
c. Kurungan ayam mengandung maksud agar anak tersebut kelak dapat
masuk ke dalam masyarakat luas dengan baik dan mematuhi segala
peraturan dan adat istiadat setempat.15

15

Ibid hal 37
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3. Tujuan Turun Tanah
Upacara memperkanalkan si anak untuk pertama kalinya pada tanah atau
bumi. Bertujuan untuk diharapkan agar anak tersebut setelah dewasa nanti kuat
atau mampu berdiri sendiri kehidupan yang penuh tantangan yang harus
dihadapinya untuk mencapai apa yang dicita-citakannya.16 Menurut Janah
didalam tradisi Turun Tanah ada tata cara yang tidak diikuti akan tetapi yang
penting tata cara yang pokok dan bernilai Sodaqah itulah yang disiapkan. Tentu
dengan harapan semoga dengan tradisi Turun Tanah keberkahan, kesehatan, rejeki
akan terlimpah kepada si anak hususnya kepada keluarga.17
Melalui

kepercayaan

penyembahan

pada

ruh

nenek

moyang.

Penyembahan pada ruh ini akhirnya memunculkan tradisi dan ritual untuk
menghormati ruh nenek-moyang. Penghormatan dan penyembahan biasanya
dilakukan dengan sesaji dan selamatan. Tujuan ritual ini adalah sebagai wujud
permohonan pada ruh leluhur untuk memberikan keselamatan bagi para
keturunannya yang masih hidup. Pada dasarnya adalah merupakan suatu bentuk
tradisi dari agama Hindu. Selamatan dilakukan dengan tujuan untuk
menghilangkan perbedaan antara satu dengan yang lain. Dan dengan selamatan
juga manusia bisa terhindar dari roh-roh jahat yang akan mengganggu dan
membahayakan manusia.18 Dalam Seni pewayangan dan gamelan adalah ritual
yang seringkali dijadikan sarana untuk mengundang serta mendatangkan ruh
nenek-moyang. Dalan tradisi ritual ini, ruh nenek-moyang dipersonifikasikan
16

Ibid hal 32
Wawancara ibu Asnawati pada 18 november 2017
18
Clifford Gaeertz, Abangan Santri Priyayi dan Masyarakat Jawa, (Jakarta: Pustaka Jaya,
1983) Terj. Aswab Makasin. hal 18
17
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sebagai punakawan yang memiliki peran pangemong keluarga yang masih
hidup.19
Orang tua melakukan tradisi tersebut bertujuan untuk berdoa kepada Allah
agar anak menjadi anak yang jujur, ahli ibadah, senang kepada ilmu, dermawan
dan etos kerjanya tinggi. Dalam menyelenggarakan ritual ini ada beberapa
rangkaian yang harus dilakukan diantaranya selamatan. Dalam selamatan, banyak
dijumpai adanya sesajen-sesajen yang mempunyai makna dan simbolik di dalam
berbagai ritual tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir berbagai keburukan,
baik yang datang dari manusia maupun jin.20
Perbedaan pelaksanaan Tedhak Siti atau Turun Tanah Masyarakat suku
Sunda suku Jawa hanya terletak pada waktu pelaksanaan upacara, dalam suku
Jawa pelaksaan Turun Tanah dilaksanakan setelah sholat Idul Fitri dipagi hari.
Masyarakat Suku Sunda melaksanakan upacara Turun Tanah ketika bayi berumur
Tujuh bulan tepat pada hari itu tidak harus menunggu setelah sholat Idul Fitri. 21
Dalam menyambut kelahiran bayi itu boleh saja. Namun, dalam setiap pelaksaan
upacara tidak boleh menyimpang dari Aqidah Islam.
Upacara Tradisi Turun Tanah masyarakat Sunda termasuk kedalam upacara
daur hidup diselenggarakan pada peristiwa-peristiwa penting sepanjang riwayat
hidup seseorang dalam usaha untuk menjaga keseimbangan antara alam kodrati

19

Ridwan, Dialektika Islam dan Budaya Jawa, ( P3M STAIN Purwokerto, 2005). Hal

20.
20

Muhammad Sholikhin, Ritual dan Tradisi Islam Jawa ritual-ritual dan Tradisi Tentang
kehamilan, kelahiran, pernikahan, dan kematian dalam kehidupan sehari-hari masyrakat islam
jawa, (Yogyakarta: Narasi, 2010) hal 52
21
Wawancara dengan ibu Aisah yang sudah melakukan Tradisi Turun Tanah 20 Januari
2018
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dan adiodrati. Sistem upacara daur hidup juga berangkat dari sistem religi
masyarakat Sunda.

B. Aqidah Islam
1. pengertian Aqidah Islam
Menurut bahasa kata Aqidah berasal dari bahasa Arab, yaitu Aqada, ya‟qidu,
„ukdatan,wa‟ aqiyadatan, yang bisa diartikan dengan ikatan atau perjanjian.
Menurut istilah, akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus
dipegang oleh orang yang mempercayainya. Berdasarkan pengertian diatas, maka
yang dimaksud akidah Islam adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus
diyakini kebenarannya oleh setiap muslim, baik berdasarkan dalil naqli maupun
aqli.22 Aqidah adalah semua yang ditetapkan dalam keyakinan beragama, yang
berupa masalah keyakinan, keilmuan, pengalaman, dan hal-hal gaib yang
diterangkan dalam nash-nash yang shahih.23
Dalam Islam, Aqidah adalah iman atau kepercayaan, sumber pokoknya
adalah Al-Qur’an, iman adalah segi teoritis yang dituntut pertama-tama dan
terdahulu dari segala sesuatu yang dipercayai dengan sesuatu keimanan yang tidak
boleh dicapai oleh keragu-raguan dan dipengaruhi oleh prasangka.24
Kata “aqidah” yaitu suatu yang wajib dibenarkan oleh hati adanya jiwa
tenang serta diyakini dengan sepenuhnya sehingga tidak dicampuri dengan
keraguan-keraguan. Ditinjau dari segi bahasa “Aqidah” yang berarti penguatan,

22

Syaikh Muhmmad At-Thamimi, kitab Tauhid, penerjemah Muhammad yusuf Harun,
(Jakarta: Gema Insani Press, 1995). hal 65
23
Nashir Bin Abd Al Karim Al’Aql, Memelihara Akidah. (Jakarta: Cendikia Sentra
Muslim, 2007). hal 61
24
Nasruddin Razak, Dienul Islam, (Bandung: Al-ma’arif, 1984). hal 119
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pemantapan, dan peningkatan, sedangkan menurut istilah yakni keimanan yang
teguh kepada Allah berupa tauhid dan ketaatan, kepada malaikat-malaikatnya,
para utusannya, hari akhir, takdir dan semua perkara ghaib serta berita-berita dan
hal-hal yang pasti baik berupa ilmu pengetahuan maupun dalam amal perbuatan.25
Adapun aqidah yang tercantum dalam al-Qur‟an adalah sebagai berikut :

                 
   
Artinya : Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang
Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan
tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang dilangit dan di bumi. (QS. Al-Baqarah :
255).26

Ayat ke 255 dari surat Al-Baqorah ini dikenal dengan ayat kursi, Ayat ini
memberikan pengertian bahwa tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah Swt
yang maha kekal, Allah selalu mngetahui apa yang dikejakan oleh hambanya.
Allah tidak mengantuk dan tidak tidur segala sesuatu yang ada dibumi dan langit
adalah kepunyaan Allah.
Menurut Muhammad bin Abdul Wahab bahwa aqidah adalah suatu
perkara yang dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi tenang karena aqidah
tersebut, sehingga menjadi suatu keyakinan yang kokoh yang tidak tercermati
oleh suatu kesangsian dan tidak tercampur oleh sangka. 27 Menurut Abu Bakar

25

Hasan Sadili, Ensiklopedia Indonesia. ( Jakarta, Ikhtiar baru, 1980). hal 75
Departeman Agama RI, Al- Quran dan Terjemahannya, CV. (Darus Sunnah :Jakarta,
2007). hal 42
27
Muhammad bin Abdul Wahab, Bersihkan Tauhid Anda dari Syirik, ter. Bey Arifin dkk,
(PT. Bina Ilmu: Surabaya, cet. I, 1987). hal 1
26
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Jabir al-Jazari Aqidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara
umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. itu di patrikan (oleh
manusia) didalam hati serta diyakini kesahihan dan keberadaannya secara pasti
dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran.
Sedangkan aqidah secara garis besar yang tercantum dalam hadits
Rasulullah saw adalah sebagai berikut :
Artinya: “…Iman ialah: kamu harus percaya kepada allah, kepada malaikatmalaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada utusannya, kepada hari akhir dan
perantaranya pula, kepada qodar dan keputusan baik atau buruk. (HR. Muslim).28

2.

Aqidah Islam Dalam Al-Quran
Didalam Al-Quran kata Aqidah dinamakan dengan iman, menurut

terminologi iman berarti membenarkan dengan hati. Sedangkan mengani Islam,
Rasulullah menengkan didalam hadits riwayat Bukhari Muslim “Islam ialah
engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya, engkau mengajarkan
sholat, membayar zakat yang wajib, dan puasa pada bulan Ramadhan.”29
Didalam hadits diatas, jelaslah masalah iman atau kepercayaan sangat erat
hubungannya dengan Islam. Hakekat keduanya adalah satu kesatuan yang saling
berkaitan dan terjalin satu sama lain.
Menurut Hasan Al-Bana merumuskan bahwa Aqidah adalah hal-hal yang
berhubungan dengan kepercayaan dan keyakinan didalam hati dan jiwa itu
menjadi tentram, tidak ragu, bersih dari prasangka, suatu keyakinan yang kuat,
28

Imam Muslim, Soheh Muslim, Jilid 1 Darul Fiqh, (Beirut, 1968). hal 15
H.A . Malik Ahmad, Tauhid membina Pribadi Muslim dan Masyarakat, (Jakarta: AlHidayat, tt). hal 120
29
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meyakini seluruh aspek kehidupan dan amal ibadah kepada zat yang maha
kuasa.30
Setiap kajian Ilmu tidak lepas dari dasar-dasar dan Tujuan-tujuan, seperti
dalam pembahasan aqidah Islam, agar menjadi landasan bagi setiap masyarakat
(muslim), sehingga muslim tersebut tidak menyimpang dan tetap berpegang teguh
pada kemurnian Aqidah dan dari tuntunan-tuntunan yang telah diajarkan oleh
syariat Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad Saw. Agama Islam sangat
menekankan sekali terhadap aqidah karena aqidah merupakan pokok seluruh
ajaran agama yang datang dari Tuhan. Ditegaskan pula bahwa agama yang tidak
didasarkan aqidah tersebut dapat disebut sebagai agama bathil (bertolak) dan tidak
mempunyai nilai. Islam menyangkal keras keingkaran (faham ateisme) dari orang
yang tidak mengetahui Tuhan sebagai penciptanya, dan Al-Qur‟an menyangkal
pendirian orang-orang musyrik (yang berfaham politeisme), memuja TuhanTuhan lain selain Allah, juga menentang faham orang-orang yang tidak percaya
kepada malaikat-malaikat, kitab-kitab suci dan hari kiamat.31
Ayat Al-Quran sebagai pedoman Aqidah Islam Surat Al-Ikhlas ayat 1-4 :

  

    

  

    
  

30

Hasan Al-Bana, Pokok-Pokok Keimanan (Al-Aqoid), alih bahasa Salim Muhammad
Wahid, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987). hal 7
31
Syekh Mahmud Syaltout, Aqidah dan Syari‟ah Islam, terj. Fahruddin HS, dan
Nasruddin Thaha, (Bumi Aksara, Jakarta, 1990). hal 4-5
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Artinya : 1. Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. 2. Allah adalah Tuhan
yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. 3. Dia tiada beranak dan tidak pula
diperanakkan, 4. dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia."32
Dalam Surat Al-Ikhlas menerangkan bahwa Allah yang maha Esa yang
wajib disembah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Adapun perbuatanperbuatan yang dapat merusak Aqidah ialah :


Perbuatan-perbuatan

yang

membatalkan

Aqidah

sehingga

menjerumuskan pelakunya kepada kekafiran.


Perbuatan-perbuatan yang dapat merusak dan melemahkan Aqidah.

Bagian

pertama

disebut

Naaqidh,

yaitu

perbuatan

yang

dapat

membatalkan dan merusak Aqidah sehingga orang yang memperlakukannya
menjadi kafir dan keluar dari Islam. Bagian ini juga disebut sebagai pembatal atau
perusak Aqidah.33 Perbuatan-perbuatan yang membatalkan Aqidah adalah
perbuatan yang bisa menjerumuskan pada kemurtadan, perbuatan ini disebut
Nawaqidh (bentuk jamak dari Naaqidh, berarti pembatal) ini bisa berbentuk
perkataan, perbuatan, keyakinan atau sikap ragu. Seseorang bisa murtad dengan
perkataan yang diucapkannya atau dengan perbuatan yang dia kerjakan dan
dengan keyakinan yang diyakini atau sikap ragu yang menghantuinya. Orang
yang murtad adalah meninggalkan agama dan keluar darinya. Aqidah Islam Rusak
karena adanya keyakinan-keyakinan terhadap roh-roh atau benda-benda yang
mampu mendatangkan suatu keberuntungan bagi penggunanya.

32

Departeman Agama RI, Al- Quran dan Terjemahannya, (Jakarta : CV. Darus Sunnah,
2007) . hal 604
33
Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah Bin Baz Rahimahullah, Hal-Hal Yang Merusak Aqiah,
terjemah. hal 16
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Dalam Al-Quran disebutkan pokok-pokok Aqidah, seperti Iman kepada
Allah, Iman kepada Rasul-Nya, iman kepada Malaikat-malaikat-Nya, iman
Kepada kitab-kitab-Nya, iman kepada hari Akhir, iman kepada takdir, disebutkan
dalam Al-Quran Surat Al-Baqorah : 285 :

            
             
   
Artinya : Rasul telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan
kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. semuanya
beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasulNya. (mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun
(dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya", dan mereka mengatakan: "Kami
dengar dan Kami taat." (mereka berdoa): "Ampunilah Kami Ya Tuhan Kami dan
kepada Engkaulah tempat kembali.34

1. Beriman kepada Allah
Iman kepada Allah dalam Aqidah Islam merupakan Aqidah yang
Fudamental. Ini adalah rukun iman pertama dari rukun Iman yang enam. Itulah
penyebaran dari Syahadat “tiada Tuhan selain Allah” yang merupakan Rukun
Islam yang pertama seorang muslim tidak bisa dikatakan beriman kepada Allah
sampai ia beriman kepada seluruh perinciannya yang dijelaskan secara qath‟i.
Termasuk kedalam hal ini iman kepada sifat-sifat Allah dan semua perbuatan-

34

Departeman Agama RI, Al- Quran dan Terjemahannya, (Jakarta : CV. Darus Sunnah,
2007) . hal 50
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Nya, yang telah ditetapkan dalam nash Al-Quran dan Hadits.35 Dalam Surat AlA’raf dan Al-Ikhlas dijelaskan :

            
               
              
  
Artinya : dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anakanak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa
mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka
menjawab: "Betul (Engkau Tuban kami), Kami menjadi saksi". (kami
lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan:
"Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah
terhadap ini (keesaan Tuhan)", atau agar kamu tidak mengatakan:
"Sesungguhnya orang-orang tua Kami telah mempersekutukan Tuhan sejak
dahulu, sedang Kami ini adalah anak-anak keturunan yang (datang)
sesudah mereka. Maka Apakah Engkau akan membinasakan Kami karena
perbuatan orang-orang yang sesat dahulu.36

Allah dalam konsep Islam menjadi pemilik dan penguasa alam semesta.
Dia ciptakan manusia dan menetapkan setiap insan masa hidupnya yang telah
ditentukan-Nya. Ia juga memberi kebebasan kepada manusia untuk mengikuti
atau mengingkari aturan hidup yang telah ditentukan dan diwahyukan apabila
manusia mengikuti aturan yang ditentukan Allah ia menjadi muslim, sedangkan
yang mengingkari disebut kafir.

35

Nashir Bin Abd Al Karim Al’Aql, Memelihara Akidah. hal 62
Departeman Agama RI, Al- Quran dan Terjemahannya, (Jakarta : CV. Darus Sunnah,
2007) . hal 250
36
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Iman kepada Allah adalah merupakan rukun Iman yang asasi (terpenting).
Ia adalah pusat dan populasi dari semua Aqidah Islam. Hukum-hukum dan
undang-undang lain berdiri diatas dasar ini. Karena itu hidup setiap muslim harus
menjaga agar Aqidah ini tidak tercampur dengan Aqidah yang lain menjurus
kepada hal-hal yang berbau syirik. Konsekuensi dari beriman kepada Allah,
seorang muslim harus beriman kepada malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya,
kitab-kitab-Nya, beriman kepada hari kebangkitan serta beriman kepada takdir.
2.

Beriman kepada Malaikat
Malaikat adalah suatu makhluk halus yang diciptakan Allah SWT yang

terbuat dari nur (cahaya). Firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6 :

          
           
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan
batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak
mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka
dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S. At-Tahrim : 6)37.

         
Arinya : Kami tidak menurunkan Malaikat melainkan dengan benar (untuk
membawa azab) dan Tiadalah mereka ketika itu diberi tangguh. (Q.S. AlHjr: 8).38

37
38

Ibid hal 561
Ibid hal 263
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Dengan demikian, beriman kepada malaikat berarti percaya kepada Allah
Swt telah menciptakan makhluk halus yang dinamai malaikat, yang sifat dan
pekerjaannya berlainan dengan manusia dan hidup dialam yang lain pula.

3. iman kepada Rasul
iman kepada Rasul berarti mempercayai bahwa Allah telah memilih diantara
manusia untuk menjadi utusan-utusanNya dengan tugas risalah kepada manusia
sebagi hamba-hamba Allah dengan wahyu yang diterimanya dari Allah Swt
melalui malaikat memimpin manusia kejalan yang lurus dan untuk keselamatan
dunia dan akhirat.39
dalam Al-Quran dijelaskan Iman kepada Rasul :

             
 
Artinya : Kami tiada mengutus Rasul Rasul sebelum kamu (Muhammad),
melainkan beberapa orang-laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka,
Maka Tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu
tiada mengetahui.(Q.S. Al-Anbiyaa: 7).40

            
            
    

39
40

Nasrudin Razak, Dienul Islam, Op. Cit. hal 272
Ibid hal 323
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Artinya : Rasul telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya
dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. semuanya
beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasulrasul-Nya. (mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara
seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya", dan mereka
mengatakan: "Kami dengar dan Kami taat." (mereka berdoa): "Ampunilah
Kami Ya Tuhan Kami dan kepada Engkaulah tempat kembali."(Q.S. AlBaqorah: 285).41

4. Iman kepada kitab suci
Dalam Al-Quran dijelaskan iman kepada kitab suci :

            
            
Artinya : Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis
Al kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya; "Ini dari Allah",
(dengan maksud) untuk memperoleh Keuntungan yang sedikit dengan
perbuatan itu. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka, akibat apa
yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan yang besarlah bagi
mereka, akibat apa yang mereka kerjakan.(Q.S. Al-Baqorah : 79)42

5. Iman kepada hari akhir
Dalam surat yasin ayat ke 12 Allah SWT berfirman :

            
  
Artinya : Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami
menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas
yang mereka tinggalkan. dan segala sesuatu Kami kumpulkan

41
42

Ibid hal 50
Ibid hal 13
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dalam kitab Induk yang nyata (Lauh Mahfuzh).(Q.S. Yasin:
12).43

6. Iman kepada takdir
Dalam Al-Quran surat Al-Faathir menjelaskan iman kepada takdir:

               
     
Artinya : apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat,
Maka tidak ada seorangpun yang dapat menahannya; dan apa saja yang
ditahan oleh Allah Maka tidak seorangpun yang sanggup melepaskannya
sesudah itu. dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(Q.S. A-l
Faathir :2).44

3.

Hakikat Aqidah Di Islam
Aqidah ialah asas kepada segala tindak-tanduk muslim. Ini adalah

perbuatan hati yaitu keyakinan hati dan pembenaran sepenuhnya terhadap sesuatu.
Aqidah menurut syara’ pula meliputi rukun iman yang bermaksud beriman kepada
Allah, beriman kepada malaikat, kitab, rasul, kiamat serta qada’ dan qadar-Nya.
Sebagian ulama memberi maksud aqidah sebagai keimanan yang mantap
dalam hati seseorang. Aqidah sepatutnya menjadi pedoman prioriti sepanjang
kehidupan. Ia menjadi tapak asas agama dan syarat sah amal sesrorang. Aqidah
yang berkaitan dengan rasa cinta kepada Allah dan Rasulullah Saw juga adalah

43
44

Ibid hal 441
Ibid hal 435
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asas untuk mendisiplinkan diri seorang muslim untuk kebahagiaan dirinya,
keluarga, sahabat, masyarakat dan alam sekeliling. 45
Hakikat Aqidah Islam tetap terpelihara keasliannya karena menganut
ajaran yang memurnikan keesaan Allah yakni menolak tuduhan orag-orang
musyrik tentang maujud Allah, Allah berfirman dalam (Q.S. Al-An’am ayat 2527) :

              
              
             
              
      
Artinya : dan di antara mereka ada orang yang mendengarkani (bacaan)mu,
Padahal Kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka (sehingga mereka
tidak) memahaminya dan (kami letakkan) sumbatan di telinganya. dan jikapun
mereka melihat segala tanda (kebenaran), mereka tetap tidak mau beriman
kepadanya. sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu,
orang-orang kafir itu berkata: "Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongengan
orang-orang dahulu." dan mereka melarang (orang lain) mendengarkan AlQuran dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya, dan mereka hanyalah
membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari. dan jika
kamu (Muhammad) melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, lalu mereka
berkata: "Kiranya Kami dikembalikan (ke dunia) dan tidak mendustakan ayatayat Tuhan Kami, serta menjadi orang-orang yang beriman", (tentulah kamu
melihat suatu Peristiwa yang mengharukan).46
Selain terpelihara keaslian ajarannya, Aqidah Islam sesuai dengan fitrah
manusia, yaitu tentang keyakinan dan kepercayaan akan kekuatan dan kekuasaan

45
46
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Alfat Masan, Dkk, Akidah Akhlak,(Semarang: karya Toha,1997). hal 2-6
Departeman Agama R.I, Al-Quran dan Terjemah, (Semarang : Toha Putra, 1989) hal
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Allah kemudian menyambahnya, tidak bertantangan dengan naluri manusia atau
kejadian Aslinya yaitu beragama tauhid. Hanya saja fitrah manusia itu kadangkadang dipengaruhi oleh keadaan disekeliling bahkan pengaruh yang sangat kuat
datang dari dalam dirinya sendiri yaitu nafsu.
Jadi, hakikat aqidah Islam yaitu mengabdi kepada Allah dengan
kepercayaan yang bulat dan mutlak, sesuai dengan fitrahnya sendiri (manusia)
yakni watak hakiki dan asli dari setiap individu. Bahkan aqidah Islam sesuai
dengan akal manusia. Buktinya kemurkaan Allah terhadap orang-orang
mempersekutukan sesuai dengannya diancam tidak akan diampuni dosa syirik
tersebut, menurut logika dapat diterima walaupun Allah maha pengampun.
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BAB III
GAMBARAN UMUM KELURAHAN WAYGUBAK KECAMATAN
SUKABUMI BANDAR LAMPUNG

A. Sejarah kelurahan Waygubak kecamatan Sukabumi Bandar Lampung
Waygubak pada awalnya adalah bermana Cigubak Ci yang berartikan Air dan
Gubak adalah kobangan badak. Karena pada dahulunya waygubak merupakan
desa yang dikelilingi oleh gunung dan hutan yang masih sangat rimbun dan
dihutannya masih banyak binatang tanaman yang teramat subur, karena
dikelurahan Waygubak termasuk daerah dataran tinggi. Namun, karena
Waygubak berada diprovinsi Lampung nama yang awalnya adalah Cigubak
berubah jadi Waygubak ketika pada tahun 1983, sejak saat itu nama Cigubak
berubah menjadi Waygubak.1
Mayoritas penduduknya adalah bersuku Sunda Dan Banten. Namun, sekarang
banyak percampuran suku mulai dari jawa dan suku lainnya. Suku-suku yang ada
dikelurahan Waygubak kecamatan Sukabumi Bandar lampung hidup saling
menayomi tanpa adanya pengecualian Etnis ataupun budaya, Masing-masing
suku memiliki keuinikandan ciri khasnya masing-masing. Berikut adalah data
monografi Etnis dikelurahan Waygubak :2

1
2
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TABEL I
DATA ETNIS KELURAHAN WAYGUBAK
Nama suku

Jumlah jiwa

Banten

1.893 jiwa

Sunda

530 jiwa

Jawa

661 jiwa

Lainnya

290 jiwa

Waygubak dahulunya merupakan satu keseluruhan desa, namun karena
jumlah penduduknya memiliki rumah yang berjauhan mereka membuat namanama desa sendiri-sendiri. Namun dari bermacam-macam nama desa semua desa
yang menjadi satu kesatuan dalam kelurahan waygubak. 3

B. Keadaan Geografis dan Domografis kelurahan Waygubak
Kelurahan Waygubak kecamatan Sukabumi ditahun 2017 memiliki Jumlah
penduduk 3.770 jiwa, dengan Jumlah laki-laki 1.999 Jumlah perempuan 1.771
jiwa dan Jumlah kepala keluarga 991 jiwa. Setelah melihat perincian jumlah
penduduk dimana jumlah laki-laki lebih banyak dari pda jumlah penduduk
peremuan. Jumlah penduduk dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dimana
jumlah kelahiran lebih meningkat dibanding jumlah kematian. 4

3
4

Wawancara Lurah Waygubak Edy Samsul Bahri 11 januari 2018.
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Berdasarkan data monografi kelurahan Waygubak kecamatan Sukabumi
Bandar Lampung secara keseluruhan data penduduk yang diperoleh pada tahun
2017 jumlah kesluruhan penduduk kelurahan Waygubak sebagai berikut :
TABEL II
Monografi Penduduk Berdasarkan Usia
Usia

Jumlah

1 -5 tahun

322 jiwa

6-10 tahun

348 jiwa

11-20 tahun

786 jiwa

21-30 tahun

678 jiwa

31-40 tahun

403 jiwa

41-50 tahun

351 jiwa

51->58 tahun

140 jiwa

Jumlah

3.770 jiwa
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TABEL III
Data Monografi Penduduk Berdasarkan Pendidikan
Belum Sekolah

Orang

Usia 7-15 tidak pernah sekolah

-

Pernah sekolah SD tetapi tidak tamat

788 orang

Tamat SD / Sederajat

orang

1.281 orang

Tamat SLTP / sederajat

518 orang

Tamat SLTA / sederajat

386 orang

D-1

2 orang

D-2

6 orang

D-3

8 orang

S-1

15 orang

S-2

3 orang

Jumlah

3.408 orang

TABEL IV
MONOGRAFI MATA PENCAHARIAN
Pekerjaan
Petani
Buruh tani
Montir
Buruh / swasta

Jumlah orang
417 orang
90 orang
8 orang
918 orang
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Pegawai negeri

4 orang

Sopir

45 orang

Pedagang

69 orang

Jumlah

1551 orang

Tenaga kerja di kelurahan Waygubak mempunyai komposisi penduduk
umur 15- 55 tahun berjumlah 1.506 jiwa lembaga ekonomi Seperti koprasi,
industri kerajinan, industri pakian, industri makanan, industi bahan bangunan,
warung, angkutan, pasar, pedagang, usaha peternakan, usaha perikanan, dan
kelompok simpan pinjam. Dari berbagai lembaga ekonomi tersebut maka dapat
disimpulkan bahwa kegiatan ekonomi yang ada di desa Sukosono berjalan dengan
baik.
Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat
dikelompokan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pekarangan, kegiatan
ekonomi dan lain-lain.5 Kelurahan Waygubak merupakan kelurahan yang berada
diwilayah kota madya yaitu wilayah Bandar Lampung. Iklim kelurahan
Waygubak , seperti halnya tempat lain diwilayah Indonesia yaitu mempunyai
iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung
terhadap pola bercocok tanam yang ada di kelurahan Waygubak Bandar
Lampung. Berikut adalah Tabel monografi iklim kelurahan Waygubak :

5
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Tabel V
Monografi iklim
Iklim

Suhu

Curah hujan

3,012.00 mm

Jumlah bulan hujan

5.00 bulan

Suhu rata-rata harian

30 o CC

Tinggi tempat

160L

kelurahan Waygubak merupakan daerah dataran tinggi dimana dataran tinggi
memiliki sumber daya air yang melimpah, berikut adalah uraian sumber daya air
yang ada dikelurahan Waygubak :

1. Potensi Air Irigasi
[ - ] Ada
[ √ ] Tidak ada^"
Bila ada
Sungai Debit

: m3/detik

Danau Volume

: m3

Mata air Debit

: 6 ltr/detik

Bendung/waduk Volume : m3

mm
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TABEL VII
Tabel Air
Air Minum

Jumlah (unit)

Pemanfaatan (KK)

Rusak (unit)

Mata air

4

459

-

Sumur gali

16

16

-

Sumur pompa

9

308

-

Hidaran umum

-

-

-

Ketersedeiaan

: Baik dan layak dikonsumsi.

Kondisi air minum

: Jernih/tidak berasa

Jarak tempuh ke ibu kota kecamatan terdeka 5,5 Km, dan Jarak ke ibu kota
kabupaten terdekat 6,5Km.6 Adapun jarak batas wilayah kelurahan waygubak
dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel VIII
Batas Wilayah
Batas

Kelurahan

Kecamatan

Sebelah Utara

Kedamaian

Kedamaian

Sebelah Selatan

Way Lunik

Panjang

Sebelah Timur

Campang Raya

Sukabumi

Sebelah Barat

Ketapang

Panjang

6
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Kelurahan Waygubak yang sangat berpotensi dalam pertanian memiliki tanah
yang cukup subur dan memiliki potensi alam seperti jenis tanah yang bermacammacam. berikut adalah tabel potensi sumber daya alam yang ada dikelurahan
Waygubak.
Secara Topografi kelurahan Waygubak termasuk Daratan Tinggi dengan
ketinggian 160 Mdpl. Pertania yang ada dikelurahan Waygubak yaitu tanaman
pangan seperti jagung, kacang tanah, ubi jalar, perkebunan yang ada di desa
Sukosono, Kelapa, durian, rambutan, mangga. Peternakan yang ada, sapi, ayam,
bebek dan kambing.
Untuk sampai ke kelurahan Waygubak dengan menggunkan jasa transportasi
darat yang sangat lancar, aman dan mudah. Kondisi jalan sudah beraspal mulus
dengan menggunkan jasa angkutan umum yang menuju kelurahan Waygubak,
sehingga dengan kondisi seperti yang demikian ini akan mempermudah jalan
menuju kelurahan Waygubak. 7 Arus transportasi dari pusat kota Bandar Lampung
menuju kelurahan Waygubak kecamatan Sukabumi sudah sangat lancar. Hal ini
dapat terlihat dari jalanan yang sudah bagus dan juga ditambah dengan
masyarakat yang sudah memilki kendaraan pribadi baik roda empat ataupun roda
dua.
Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya disektor
pemerintahan umum, kelurahan Waygubak telah sejak lama memberikan
pelayanan antara lain berupa : pencatatan sipil/surat-surat keterangan perkawinan
yang telah teradministrasi dengan baik. Dalam hal melayani masyarakat untuk

7

Profil kelurahan Waygubak. Hal 12

53

memenuhi kebutuhan sehari-hari, dikelurahan Waygubak, telah atau belum
tersedia pasar desa. Secara Administratif kelurahan waygubak terdiri dari 11 RT.8
Dalam melaksanakan tugas-tugasnya seorang kepala Desa dibantu oleh perangkat
Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekertaris Desa yang dipimpin oleh Sekertaris
Desa, pelaksanaan kewilayahan yang jumlahnya ditentukan secara proporsional
dan pelaksanaan teknis paling banyak tiga seksi.9
Dikelurahan Waygubak perangkat Desa terdiri dari satu orang sekertaris Desa,
dan terdapat empat orang yang bekerja sebagai pembantu lurah dalam
menjalankan tugasnya dalam membangun kelurahan waygubak. Dalam proses
pelaksanaa kegiatan pemerintahan desa, pemerintah tingkat desa tentunya saling
berkoordinasi dengan pemerintahan yang ada diatasnya baik yang ada ditingkat
kecamatan,

kabupaten,

maupun

provinsi.

Adapun

potensi

kelembagaan

dikelurahan Waygubak sebagai berikut :
 POTENSI KELEMBAGAAN
Pendidikan kepala kelurahan : SMA
Pendidikan sekretaris desa

: S1

Jumlah RT

: 11buah

Kelurahan waugubak juga berperan serta dalam partai politik diantaranya
dipimpin oleh masyarakat yang memang ikut berperan dalam politik. Berikut
adalah data tabel monografi keikutsertaan masyarakat dalam politik :

8
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TABEL X
TABEL KETUA POLITIK
Nama Partai Politik

Nama Ketua

GOLKAR

Rahmat Saleh

PDIP

Imron

DEMOKRAT

A. Nurmin

PAN

Zakaria

PKS

ISWANTO

PPP

Sanusi

NASDEM

HASANUDIN

C. Kondisi sosial keagamaan kelurahan Waygubak
Manusia mempunyai kebutuhan spiritual dan material untuk menampung
kegiatan masyarakat dalam bidang keagamaan. Hal ini disebabkan karena dengan
adanya lembaga keagamaan, maka umat akan mempunyai rasa tanggung jawab
terhadap lembaga tersebut, begitu juga terjadi pada kelurahan Waygubak yang
memiliki keyakinan yang tinggi terhadap agama Islam. Kelurahan waygubak
termasuk keluahan yang dikategorikan aman, karena masyarakatnya yang masih
memegang teguh nilai-nilai religius.10
Masyarakat kelurahan Waygubak kecamatan Sukabumi Bandar Lampung
mayoritas menganut agama Islam, akan tetapi ada juga sebagian masyarakat yang
menganut agama lain seperti kristen protestan, katolik, hindu. walau bebeda

10
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keyakinan, masyarakat kelurahan Waygubak kecamatan Sukabumi Bandar
Lampung memiliki toleransi yang tinggi antara sesamanya.untuk lebih jelasnya
tentang perincian penduduk menurut agama dikelurahan Waygubak kecamatan
Sukabummi Bandar Lampung dapat terlihat pada tabel, Berikut adalah monografi
banyaknya pemeluk agama :
TABEL XI
Monografi banyaknya pemeluk Agama
Agama
Islam

Jumlah
4343 orang

Katolik

18 orang

Kristen Protestan

18 orang

Hindu

5 orang

Budha

-

Sumber : monografi Kelurahan Waygubak Kecamatan Sukabumi Bandar
Lampung tahun 2017.
Berdasarkan tabel diatas maka dapat peneliti simpulkan bahwa penduduk
kelurahan Waygubak kecamatan Sukabumi Bandar Lampung mayoritas beragama
Islam yaitu berjumlah 4343 jiwa dan penduduk agama katolik berjumlah 18,
agama kristen protestan 18 jiwa,agama hindu berjumlah 5 jiwa dan budha 0 jiwa.
Berdasarkan jumlah penduduk mayoritas beragama Islam tentu dapat dijadikan
modal dasar bai pembinaan keagamaan melalui kegiatan-kegiatan sosial
keagamaan, tentunya disesuaikan dengan kondisi psikologi dan sosial.11

11
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Mereka memusatkan aktivitas keagamaan dibeberapa tempat ibadah yang
tersebar diKelurahan Waygubak, baik Masjid, Musholla, Gereja, bahkan dikantor
kelurahan seperti pengajian ibu-ibu. Setiap minggu dan setiap Bulan. Hal ini
membuktikan bahwa masyarakat kelurahan Waygubak peduli akan pembinaan
kehidupan keagamaan. Disamping itu juga ada kegiatan mengadakan maulid nabi,
yasinan, tahlilan yang hampir setiap bulan-bulan tertentu. Bagi masyarakat
kelurahan Waygubak yang memeluk agama Islam sholat lima waktu (Dzuhur,
ashar, Maghrib, Isya’, Subuh) itu memang sudah menjadi kewajiban bagi umat
Islam, biasanya dilakukan secara berjamaah, dan shalat jamaah lima waktu pun
masyarakat kelurahan Waygubak tidak sepenuhnya melakukan, shalat berjamaah
yang dilakukan biasanya pada saat shalat maghrib, isya’, subuh, selain itu
masyarakat dalam melaksanakan shalat dhuhur dan ashar, kebanyakan
dilaksanakan sendiri-sendiri atau shalat dirumah masing-masing. Pada saat puasa
dibulan Ramadhan masyarakat kelurahan Waygubak tidak meninggalkannya,
dalam arti masyarakat Kelurahan waygubak menjalankan dalam sebulan penuh
yang menganut Islam, sedangkan yang beragama Kristen, Katolik, Hindu dan
Budha mereka mempunyai sikap saling menghormati dan menghargai antar umat
beragama.12
Masyarakat kelurahan Waygubak tidak lepas melaksanakan zakat atau
shodaqoh, hal ini dilakukan pada saat rizki yang cukup. Sedangkan apabila
penghasilan yang cukup dan mampu, juga melaksanakan rukun Islam yang
terakhir (Haji). Keberadaan kehidupan keberagaman diKelurahan

12
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boleh dibilang cukup harmonis artinya kerukunan keberagamaan terjalin dengan
damai. Kegiatan keberagamaan cukup bervariasi, terbukti adanya kegiatan
jamiah-jamiah dan majelis-majelis taklim yang dilaksanakan ditingkat RT serta
seringnya diadakan pengajian – pengajian umum oleh masyarakat. Kegiatan
keagamaan itu mengindikasikan bertambah rasa keimanan dan ketakwaan
masyarakat kepada Tuhan yang Maha Esa.13

D. Kondisi Sosial Budaya Kelurahan Waygubak
Sosial budaya yang masih dianut oleh masyarakat kelurahan Waygubak
masih seperti pada umumnya masyrakat Sunda. Mereka masih menggunakan
budaya Sunda yang kental dengan kehidupan sehari-harinya. Terdapat banyak
tindakan-tindakan dalam budaya Sunda yaitu upacara makan bersama yang dalam
bahasa Sunda disebut slametan, berkaitan dengan pemujaan roh orang yang telah
meninggal dan pemujaan roh nenek moyang, maka adat untuk menggunjungi
makam keluarga disebut nyekar atau biasa disebut dengan berziarah. Adapun
budaya-budaya yang masih dilakukan oleh masyrakat kelurahan Waygubak
adalah :
1. Slametan
Suatu upacara slametan biasanya diadakan dirumah suatu keluarga dan
dihadiri oleh anggota keluarga pria dan biasanya tetangga terdekat,
kenalan-kenalan yang tinggal tidak terlalu jauh,14 kerabat-kerabat yang

13
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tinggal dikota atau didesa yang berkumpul saling berkumpul dan
bersilahturahmi satu sama lain.
2. Upacara- Upacara Daur Hidup
Kebudayaan Sunda mempunyai serangkaian upacara tersendiri untuk
merayakan berbagai peristiwa penting sepanjang lingkaran hidup individu.
Upacar-upacara tersebut diantaranya upacaraorang ngidam, melahirkan
memberi nama, akekah, Turun Tanah, khitan, upacara menikah, upacara
kematian.
3. Upacara Tujuh Bulanan ibu hamil
Upacara yang diselenggarakan pada bulan ketuju masa kehamilan.
Upacara ini dimaksudkan untuk memohon keselamatan, baik bagi ibu
yang mengandung maupun calon bayi yang akan dilahirkan.
4. Masa Melahirkan
Masa dimana anak sudah lahir kemudian membuat selametan atau kenduri
sebagai ungkapan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa , sekaligus
memberitahu kepada sanak keluarga dan para tetangga, bahwa bayi telah
lahir dengan sehat dan selamat.
5. Tradisi Turun Tanah
Tradisi Turun Tanah inii dilaksanakan ketika anak sudah mencapai umur 7
x 35 hari atau Tujuh bulan, anak sudah mulai belajar berjalan menginjak
tanah.
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6. Upacara Khitan
Khitan menurut bahasa adalah memotong atau menghitan, dan menurut istilah
khitan adalah memotong kulup (ujung kulit kelamin laki-laki) yang menutupi
zakar, bertujuan agar mudah ketika membersihkan kotoran dari sisa air seni yang
menempel pada kulit tersebut, khitan merupakan keutamaan dalam ajaran agama
Islam untuk menjaga kesucian, khitan bagi laki-laki hukumnya wajib yang
dilakukan sebelum baligh. Upacara ini dilakukan agar anak dapat memenuhi
syariat islam khususnya anak laki-laki.

7. Upacara Pernikahan
Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga )
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
8. Upacara kematian
Apabila ada masyarakat yang meninggal kemudian diumumkan agar
semua masyarakat mengetahui. jenazah dimandikan bersama-sama orang
lainnya yang di baringkan di atas 7 buah batang pisang yang masingmasing panjangnya 1 m dan disusun rapat berdempetan, setelah
dimandikan kemudian dikafani dan disholati.15
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BAB IV
TRADISI TURUN TANAH DALAM PEMIKIRAN AQIDAH ISLAM

A. Prosesi Tradisi Turun Tanah Suku Sunda Kecamatan Sukabumi
Kelurahan Waygubak Bandar Lampung.
Suku Sunda adalah sekelompok etnis yang berasal dari bagian barat pulau
Jawa, Indonesia, dengan istilah Tatar Pasundan yang mencakup wilayah
administrasi Provinsi Jawa Barat, Banten, Jakarta, Lampung dan wilayah Barat
Jawa Tengah (Banyumas). 1 Suku sunda merupakan Etnis kedua terbesar di
Indonesia. Sekurang-Kurangnya 15,2% penduduk Indonesia merupakan orang
Sunda. Jika suku Banten disebut sebagai suku Sunda maka 17,8% penduduk
Indonesia merupakan orang Sunda. Kebanyakan orang Sunda beragama Islam,
akan tetapi ada juga sebagian kecil yang beragama Kristen, Hindu, Dan Sunda
Wiwitan/Jati Sunda. Agama Sunda Wiwitan masih bertahan dibeberapa
Kelompok pedesaan Suku Sunda, seperti di Kuningan dan masyarakat Suku
Baduy di Lebak Banten yang berkerabat dekat dan dapat disebut sebagai suku
Sunda.2 Sama halnya dengan kelurahan Waygubak yang didiami oleh beberapa
Suku seperti, Banten, Sunda, Jawa Dan Lampung. Dari berbagai macam Suku
Yang ada dan mempunyai Tradisi dan Ritual Adat masing-masing, namun di
Kelurahan Waygubak warga masih saling toleransi antar Suku tanpa adanya
kisruh antar Suku.3 Suku sunda di Kelurahan Waygubak Kecamatan Sukabumi

1
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Bandar Lampung masih menjalani Tradisi Turun Tanah yang sudah melekat sejak
Zaman nenek moyang Terdahulu.
Adapun mengenai asal-usul terjadinya Tradisi upacara Turun Tanah menurut
ibu Asnawati adalah berasal dari warisan nenek moyang, yang dahulunya
mempunyai kepercayaan Animisme dan Dinemisme yang kemudian berkembang
menjadi Tradisi masyarakat setempat , karena itu merupakan kepercayaan nenek
moyang yang turun-temurun yang sangat sulit untuk dapat ditinggalkan. 4
Upacara Tradisi Turun Tanah terlaksanakan ketika seorang bayi yang lahir
telah mencapai usia Tujuh bulan, ketika si anak sudah bisa mulai untuk belajar
duduk dan belajar segala hal yang ingin diketahui oleh si anak.
Upacara Tradisi Turun Tanah di kelurahan Waygubak diadakan karena
adanya kepercayaan sementara orang bahwa tanah mempunyai kekuatan ghaib,
masyarakat awam menganggap bahwa Kita lahir diatas Tanah bahkan didalam AlQuran juga dijelaskan bahwa manusia terbuat dari sari pati Tanah, maka dari itu
masyarakat menagnggap bahwa Tanah mempunyai kekuatan gaib bagi kehidupan
dan upaya rasa syukur kepada Allah Swt.5
Manusia mempunyai beberapa tahap Perkembangan diri. Pertama, tahap bayi
yang sangat tergantung terhadap ibu dan orang lain, bisanya hanya meminta.
Tahap kedua adalah anak muda yang mandiri, bisa melakukan sendiri. Tahap
ketiga adalah seorang yang dewasa, yang sudah sadar walau mandiri tetapi tidak
egois dan menyadari bahwa seseorang mempunyai saling ketergantungan dengan
orang lain, tidak bisa hidup sendiri. Awal dari tahap kedua dimulai, ketika seorang
4
5
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anak mulai belajar berjalan, sehingga apabila menginginkan sesuatu seorang anak
sudah dapat mengambil sendiri tanpa minta pertolongan orang lain. Pada waktu
berjalan, kedua kaki sang anak menapak langsung dengan bumi, tidak lagi dalam
gendhongan seorang ibu. Kita hidup-mati berada dibumi, makan minum, rumah,
kendaraan semua berasal dari bumi, maka kita perlu menghormati bumi.
Bayi lahir dengan naluri awal, naluri dasar, untuk makan. Apa saja yang
dipegangnya akan dimasukkan mulut. Berlainan dengan kesadaran seorang anak
manusia yang terus berkembang, kesadaran hewan tidak berkembang, yang ada
dibenaknya hanya makan. Pada waktu seorang anak berusia 7×35 hari, 245 hari,
kira-kira 7 bulan, insting-naluri bawaan genetiknya masih ada, tetapi dalam
perkembangan diri selanjutnya, insting bawaan akan terdorong ke dalam bawah
sadar, tertutup oleh kegiatan-kegiatan baru. Pada saat anak berusia sekitar 7 bulan
tersebut, potensi anak dapat diketahui. Pemilihan beberapa benda dalam Turun
Tanah seperti buku tulis, dompet, perhiasan, gunting, kitab sastra, selaras dengan
pengetahuan itu. Potensi anak akan nampak dengan jelas, sehingga orang tua
paham bagaimana meningkatkan potensi anak sebaik-baiknya.6 Upacara Turun
Tanah merupakan upacara yang diperuntukan bagi bayi pada saat pertama kali ia
diijinkan untuk menyentuh tanah atau menginjak bumi. Upacara ini diadakan pada
saat bayi sudah berumur sekitar 254 hari, dan pada pagi hari di halaman depan
rumah.
Adapun sarana yang harus disediakan dalam tradisi Turun Tanah ini adalah:
Bak mandi untuk si anak yang sudah diisi air secukupnya dan bunga tujuh rupa
6
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atau bunga se-taman, Sangkar Ayam (kurungan ayam) benda-benda yang
diletakan didalam kurungan ayam seperti, alat-alat tulis dan bokor yang berisikan
beras kuning, tikar yang masih baru diletakan sebagai alas duduk untuk si anak,
dan tangga yang sudah disiapkan dan terbuat dari tebu. Jalannya upacara biasaya
dipimpin oleh orang yang dianggap sebagai orang tua atau sesepuh didesa itu dan
membimbing agar upacara dapat berjalan. Pertama sianak dibimbing untuk
menginjak tujuh macam jadah seperti tersebut diatas. Kemudian anak tersebut
dibimbing untuk menaiki tangga kecil yang dibuat daripohon tebu, namun
dikarenakan pohon tebu sudah jarang dikelurahan Waygubak biasanya digantikan
dengan batang pohon. Sesudah itu sianak dimasukkan ke dalam kurungan yang
didalamnya sudah disediakan padi, kapas, alat-alat tulis serta bokor yang
berisiberas kuning dan uang logam.7
Didalam kurungan sianak biasanya diperintahkan untuk memilih (memegang)
salah-satu barang yang telah disediakan didalam kurungan. Pada saat itu orang tua
dan tamu undangan memperhatikan barang apa yang diambil oleh anak tersebut,
menurut kepercayaan mayarakat benda yang akan dipegang oleh anak itu
melambangkan mata pencaharian (nasib) si anak tersebut kelak kemudian hari
atau ketika dewasa nanti. Misalnya, bila ketika didalam kurungan si anak
mengambil alat tulis kelak akan menjadi orang yang sukses dan cerdas dalam
kehidupannya ketika dewasa dan dapat berguna dalam banyak hal. Kemudian
uang dan beras kuning yang ada dibokor itu, ditaburkan kepada para tamu
undangan yang mengikuti upacara itu. Kemudian, setelah itu si anak dikeluarkan
7
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dari dalam sangkar, kemudian dimandikan dengan air yang telah diisi dengan
bunga tujuh rupa atau bunga se-taman.8
Upacara selanjutnya si anak diberi pakaian baru dan perhiasan, benda tersebut
dimaksudkan sebagai hadiah dikarenakan si anak telah berhasil melaksanakan
serangkaian upacara. Lalu si anak dibacakan doa Injak bumi yaitu yang berbunyi
“Bismillah sahadu sahadatan bumi milebu milebet bumi wirid bumi niat, niat
rasaning Allah” kaki si anak diinjakan kebumi dan di bacakan doa “libumi
limanusa hirup nipeting waras tiberang bumi suci badan suka mulia badan
sampurna” kemudian ubun-ubun si anak ditiup, kedua tangan dan kaki diusap
oleh pemimpin yang membantu terlaksananya upacara atau tokoh adat. Upacara
selanjutnya ialah yang terakhir yaitu upacara syukuran dimana makanan dibagikan
kepada para tamu undangan dan sianak telah diperbolehkan untuk menginjakan
kakinya ketanah.9
Tradisi Turun Tanah merupakan bagian dari adat dan Tradisi masyarakat adat
sunda yang hampir mirip dengan masyarakat adat jawa dikarenakan memiliki
kesamaan dalam pelaksanaannya, perbedaannya hanya terletak pada jalannya
upacara. Dalam adat sunda upacara berjalan tanpa harus setelah solat idul fitri
ataupun idul adha, sedangkan adat jawa atau yang sering disebut Tedhak Siti
dilaksanakan ketika setelah sholat idul fitri ataupun idul adha. Upacara tradisi
Turun Tanah ini dilakukan ketika seorang bayi yang berusia tujuh bulan dan
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sudah mulai belajar duduk dan berjalan ditanah. Secara keseluruhan upacara ini
dimaksudkan agar ia menjadi madiri dimasa depan.10
Upacara Tradisi Turun Tanah biasanya upacara yang paling ditunggu-tunggu
karena selain upaya wujud rasa syukur kepada pencipta, upacara ini juga dapat
memperkirakan minat dan bakat anak yang baru bisa bejalan. Adapun langkahlangkah upacara Tradisi Turun Tanah adalah sebagai berikut :
1. Anak yang akan melakukan Tradisi Turun Tanah dibimbing atau dalam
bahasa sunda di Titah dengan kakinya menginjak Jadah atau Tujuh macam
Warna.
2. Setelah selesai anak dituntun untuk menuju tangga dan menaikinya tangga
yang terbuat dari kayu waktu zaman dahulu tangga tersebut terbuat dari
tebu merah hati.
3. Upacara selanjutnya si anak dimasukkan ke dalam kurungan ayam, yang
didalamnya tersedia bakor berisikan padi, gelang emas, cincin emas, alatalat tulis, kapas dan berbagai barang yang bermanfaat dan berharga.
4. Bokor atau sekarang biasanya digunakan Tampah yang terbuat dari
bambu, didekatkan kepada si anak yang dimaksud agar si anak memilih
benda yang ada didalam bokor.
5. Setelah anak itu mengambil salah satu benda dari dalam bokor misalnya
gelang emas, pertanda anak yang bersangkutan kelak menjadi orang kaya.
Kalau yang diambil alat-alat tulis, pertanda anak itu kelak akan menjadi
pegawai kantor atau menjadi orang pandai dan seterusnya.

10
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6. Setelah selesai mulailah upacara Sawer yaitu upacara anak itu ditaburi
beras kuning dengan bermacam-macam uang logam yang masih laku
dibelanjakan. Uang itu menjadi rebutan para undangan yang hadir
menyaksikan.
7. Setelah upacara Sawer selesai si anak dimandikan dengan air bunga
setaman (mawar, melati, bunga kertas dll) dimaksudkan agar nanti si anak
dapat membuat harum dan membanggakan nama kedua orang tua.
8. Dan si anak selanjutnya dibrikan pakaian seba baru lalu dibacakan doa
“Bismillah sahadu sahadatan bumi milebu milebet bumi wirid bumi niat,
niat rasaning Allah” kaki si anak diinjakan kebumi dan dibacakan doa
“libumi limanusa hirup nipeting waras tiberang bumi suci badan suka
mulia badan sampurna” dan ditiup ubun-ubun nya lalu diperbolehkan
menginjakan kakinya diatas tanah.11 Yang artinya “Dengan menyebut
nama Allah kalimat ini diucapkan keluar masuk kedalam bumi hanya
karena niat Allah”dan “dibumi hidup manusia siang malam sehat lahir
batin dunia akhirat”
Adapun makna filosofis dari Tradisi Turun Tanah Masyarakat Suku Sunda adalah
:
1. Jadah (nasi ketan yang telah dilumatkan), jadah ini terdiri dari tujuh warna :
merah, putih, hitam, biru, kuning, ungu, dan merah jambu. Karena jadah
dibuat dari beras ketan, dengan sendirinya mudah lengket ditelapak kaki si
anak. Si anak harus dapat mengatasi kesulitan ini. Harapan para orang
11

Wawancara kepada Janah pemimpin upacara Tradisi Turun Tanah 4 februari 2018.
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tuanya, semoga si anak kelak dapat mengatasi kesulitan hidup. Jadah dibuat
tujuh buah. Tujuh dalam bahasa Sunda disebut Tujuh, semoga si anak kelak
dalam mengatasi kesulitan hidup selalu mendapat pertolongan dari Yang
Maha Kuasa. Tujuh buah juga mengandung arti tuju hari yang selalu
dijalaninya kelak penuh dengan berkah dari Yang Maha Kuasa. Jadah
dibuat beraneka warna, menggambarkan bahwa kesulitan dan rintangan
hidup itu tak terhitung jenis dan ragamnya.
2. Tangga dibuat dari batang tebu rejuna (Arjuna). Jumlah anak tangga
sebanyak tujuh buah. Tebu asal kata dari antebing kalbu yang berarti penuh
tekad dan rasa percaya diri. Dipilih tebu Arjuna agar si anak kelak
mencontoh watak kepahlawanan dan keberanian Arjuna tokoh pewayangan,
dalam membela keadilan.
3. Kurungan ayam yang telah dihiasi dan didalamnya terdapat cincin dan alat
tulis. Si anak disuruh untuk mengambil salah satu dari barang tersebut,
barang yang dipilihnya merupakan gambaran dari kegemaran dan juga
pekerjaan yang diminatinya kelak setelah dewasa. Ayam sebagai gambaran
yang diharapkan orang tua agar si anak kelak cepat mandiri, dan
bertanggung jawab pada kehidupanya. Dan dapat menyesuaikan diri
kedalam masyarakat luas dengan baik, dan mematuhi segala peraturan dan
adat-istiadat setempat.
4. Sebar beras kuning yang telah dicampur dengan uang logam untuk di
perebutkan. Harapannya kelak agar si anak jika dikarunia rejeki cukup dapat
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mendermakan rejekinya kepada fakir miskin, prosesi ini menggambarkan
agar anak kelak menjadi anak yang dermawan dalam lingkungannya.
5. Prosesi terakhir yaitu si anak dimandikan dengan bunga setaman lalu
mengenakan mengenakan baju yang baru.Tujuannya yaitu agar si anak tetap
sehat, membawa nama harum bagi keluarga, punya kehidupan yang layak,
makmur dan berguna bagi lingkungannya.
Pemilihan beberapa benda dalam Turun Tanah seperti buku tulis, dompet,
perhiasan, gunting, ataupun alat bela diri, selaras dengan pengetahuan itu. Potensi
anak akan nampak dengan jelas, sehingga orang tua paham bagaimana
meningkatkan potensi anak sebaik-baiknya. Kelahiran anak merupakan sesuatu
yang sangat didambakan oleh orang yang telah berumah Tangga, karena anak bagi
orang turut menentukan kedudukan orang tuanya dalam masyarakat dan juga
dalam kehidupan beragama mereka. Orang yang belum mempunyai anak tidak
dapat diangkat sebagai pejabat dilingkungan masyarakatnya dan juga dipandang
sebagai orang yang belum dipercayai oleh yang Mahakuasa.12
Upacara Tradisi Turun tanah Masyarakat Sunda merupakan upacara daur
hidup yang sudah menadi Tradisi yang telah ada sejak zaman nenek moyang suku
Sunda terdahulu. Upacara yang masih dilakukan oleh masyarakat Suku Sunda
dikelurahan Waygubak yaitu :

12

Edi S. Ekadjati, Kebudayaan Sunda, (Bandung, Pt. Dunia Pustaka Jaya, 2014). hal 72
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a. Upacara selamatan
Upacara selametan biasanya dilakukan ketika mendapatkan suatu rezeki
baik berupa benda ataupun yang lainnya. Bertujuan untuk memohon
keberkahan atas segala rezeki yang diberikan oleh Allah SWT.
b. Upacara daur hidup
Upacara ini biasanya dilakukan ketika mengadakan upacara orang ngidam,
melahirkan memberi nama, akekah, Turun Tanah, khitan, upacara
menikah, upacara kematian.
c. Upacara Tujuh bulanan ibu hamil
Upacara ini dilakukan dengan selametan dan mengundang keluarga untuk
ikut berkumpul dan berdoa bersama, membuat bubur merah yang terbuat
dari beras ketan dan campuran gula merah, bubur putih yang terbuat dari
beras ketan yang dicampur santan, membuat rujak yang telah dihaluskan
dan berbagai jajanan pasar. Lalu makanan dan rujak dijual dikeliling
sekitar rumah. Bertujuan agar sang anak yang sedang dikandung
mendapatkan rezeki yang berlimpah ketika lahir.
d. Upacara Tradisi Turun Tanah
Upacara ini dilakukan ketika anak yang telah lahir berusia tujuh bulan dan
telah siap menjalankan tradisi Turun Tanah.
e. Tradisi Khitan
Tradisi ini dilakukan karena menurut agama Islam seorang anak laki-laki
wajib dikhitan pada masa kanak-kanak. khitan merupakan keutamaan
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dalam ajaran agama Islam untuk menjaga kesucian, khitan bagi laki-laki
hukumnya wajib yang dilakukan sebelum baligh.
f. Upacara pernikahan
Upacara ini dilakukan agar tetap terjaga sebuah Tradisi dan tidak hilang
oleh zaman. Bertujuan untuk saling mempererat tali silahturahmi antar
sesama umat Rasulullah. Dan Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara
pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa.
g. Upacara kematian
Apabila ada masyarakat yang meninggal kemudian diumumkan agar
semua masyarakat mengetahui. jenazah dimandikan bersama-sama orang
lainnya yang di baringkan di atas 7 buah batang pisang yang masingmasing panjangnya 1 m dan disusun rapat berdempetan, setelah
dimandikan kemudian dikafani dan disholati.13

B. Tinjauan Aqidah Islam Terhadap Tradisi Turun Tanah Suku Sunda Di
Kelurahan Waygubak Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.
Aqidah merupakan sebuah pedoman hidup bagi kaum Muslim, aqidah yaitu
suatu yang wajib dibenarkan oleh hati adanya jiwa tenang serta diyakini dengan
sepenuhnya sehingga tidak dicampuri dengan keragu-raguan.

13

Wawancara kepada ibu Arnimah pada tanggal 10 februari 2018.
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Islam adalah agama yang damai, tidak ada paksaan dalam agama Islam.
Upacara Turun Tanah sudah ada sejak zaman hindu budha, zaman animisme
dinamisme. Dalam penyebaran agama Islam para wali tidak menghilangkan atau
mengganti suatu kebudayaan maupun tradisi yang ada meskipun tradisi tersebut
jauh dari ajaran agama Islam, tetapi para wali memasukkan nilai-nilai agama
Islam dalam budaya ataupun tradisi tersebut. Sehingga agama Islam mudah
diterima oleh masyarakat.
Hubungan yang erat antara agama dan masyarakat, dan budayanya tidak
berarti bahwa agama harus menyesuaikan diri dengan segala yang ada dalam
masyarakat begitu saja. Malahan sebaliknya, agama diharapkan untuk memberi
pengarahan dan bantuan untuk memainkan peranan Kritis-Kreatif

terhadap

masyarakat yang dalam banyak hal memang tidak beres. antara agama dan
masyarakat seharusnya terdapat hubungan timbak balik (Dialektis). Oleh karena
itu, betapa penting bagi setiap agama dan terutama pemeluknya memiliki
pengertian, kepekaan, kesadaran dan pengetahuan tentang keadaan masyarakat.
Inilah yang diperlukan oleh umat beragama, khususnya para pemuka agama
dalam kehidupan sosial keagamaan.14
Upacara dikelurahan Waygubak diadakan karena adanya kepercayaan
sementara orang bahwa tanah mempunyai kekuatan ghaib, Ada ketentuan hari
untuk melaksanakan upacara Turun Tanah ini biasanya dilaksanakan setelah
ketika pagi hari. Dalam Tradisi Turun Tanah terkandung makna silahturahmi

14

Adeng Muchtar Ghozali, Antropologi Agama, (Bandung, Alfabeta, 2010). Hal 35
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dalam Islam merupakan suatu keharusan dan salah satu kewajiban bagi setiap
orang Islam, yang Artinya :
Kewajiban bai seorang muslim yang lain ada enam: 1. Jika berjumpa maka
ucapkan salam, 2. Jika diundang maka datanglah, 3. Jika meminta nasehat maka
berilah nasehat, 4. Jika bersin lalu dia membaca “Alhamdulillah” maka
ucapkanlah doa (yarhamukallah), 5. Jika sakit tengoklah dan, 6. Jika meninggal
maka antarkanlah jenazah (HR. Bukhari)
Jadah (nasi ketan yang telah dilumatkan), jadah ini terdiri dari tujuh warna :
merah, putih, hitam, biru, kuning, ungu, dan merah jambu. Karena jadah dibuat
dari beras ketan, dengan sendirinya mudah lengket ditelapak kaki si anak. Maksud
dari simbol dalam upacara ini adalah agar sianak mendapatkan pertolongan dari
yang maha kuasa. Sebagaimana dalam surat Al-A’raf 200-201 yang berbunyi :



           

           
Artinya: dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan Maka berlindunglah
kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa
was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, Maka ketika itu juga mereka
melihat kesalahan-kesalahannya.15
Inilah sebabnya upacara ini disajikan dalam adat Sunda, agar manusia berfikir
tentang dirinya dan yang menciptakannya. Manusia adalah makhluk yang paling
sempurna dari makhluk lain dengan diberikannya akal dan nafsu yang menjadikan
dirinya untuk berbuatdan bertindak.

15

Departeman Agama RI, Al- Quran dan Terjemahannya, (Jakarta : CV. Darus Sunnah,
2007). hal 176
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Upacara selanjutnya adalah Tangga dibuat dari batang tebu rejuna (Arjuna).
Jumlah anak tangga sebanyak tujuh buah. Makna dari tangga ini agar si anak
memiliki jiwa keadilan tehadap sesama makhluk ciptaan Allah seperti dalam AlQuran surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi :

             
              
Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya
Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.16
Upacara selanjutnya yaitu Kurungan ayam yang telah dihiasi dan didalamnya
terdapat cincin dan alat tulis. Yang bermaksud agar sang anak dapat
menyesuaikan diri kedalam masyarakat luas dengan baik, dan mematuhi segala
peraturan dan adat-istiadat setempat. Bermakna sebagai agar sianak mematuhi
segala perintah dan menjuhi segala larangan yang telah Allah perintahkan. Seperti
dalam Al-Quran Surat Al-Baqorah ayat 21-22 yang berbunyi :

           
           
            
Artinya : Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan
orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa,“Dialah yang menjadikan
bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan
16

Ibid hal 87
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air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buahbuahan sebagai rezki untukmu; karena itu janganlah kamu Mengadakan sekutusekutu bagi Allah

Selanjutnya upacara ini menggambarkan rasa saling memberi, Sebar beras
kuning yang telah dicampur dengan uang logam untuk di perebutkan. Harapannya
kelak agar si anak jika dikarunia rejeki cukup dapat mendermakan rejekinya
kepada fakir miskin. Maksud dari simbol dalam upacara sebar beras kuning
dicampur dengan uang logam adalah untuk menimbulkan rasa saling memberi
kepada kaum fakir miskin dan orang yang tidak mampu. Seperti dalam Al-Quran
surat Al-Fajr ayat 17-18 yang berbunyi:

            
Artinya: sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan
anak yatim. dan kamu tidak saling mengajak memberi Makan orang miskin.17
Selenjutnya ialah upacara memandikan anak dengan bunga setaman
bertujuan untuk membuat nama keluarga harum dan berguna bagi nusa bangsa
dan agama. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 :

             
            

Artinya: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan
menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu
dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Keduaduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali
janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah
17

Ibid hal 593
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kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang
mulia.18
Yang terakhir yaitu mengenai upacara doa yang menggunakan bahasa Sunda,
doa ini jika diartikan kedalam bahasa Indonesia yaitu :
“Dengan menyebut nama Allah kalimat ini diucapkan keluar masuk
kedalam bumi hanya karena niat Allah”dan “dibumi hidup manusia siang malam
sehat lahir batin dunia akhirat”
Doa ini bermakna agar anak kelak ketika dewasa melaksanakan segala suatu
hal yang berniat hanya kepada Allah SWT dan selalu mendapatkan perlindungan
baik didunia maupun diakhirat. Dan selalu mengingat akan Allah sebagai Tuhan
yang wajib disembah.19
Ajaran Islam bersumber pada dua ajaran pokok yaitu Al-Quran dan Hadits
nabi yang terkandung ajaran tentang keimanan, yang salah satunya adalah iman
kepada hal-hal gaib. Iman kepada yang gaib adalah mempecayai sesuatu yang
metafisika, seperti iman kepada malaikat yang tidak dapat dilihat, dirasakan dan
diraba oleh indra manusia. Semua makhluk yang ada dilangit dan dibumi, baik
gaib maupun yang nyata, semuanya merupakan ciptaan dan dibawah kekuasaan
Allah SWT, maka setiap penganut agama Islam didalam meminta perlindungan
dari segala macam gangguan yang nantinya akan menimpa, hendaklah
mengembalikan pada ketentuan yang telah ditetapkan, demikian pula halnya
didalam kita mengharapkan keberhasilan dalam usaha, hanya kepada Allah tempat
memohon.
18
19

Ibid hal 284
Wawancara kepada Janah pemimpin upacara Tradisi Turun Tanah 4 februari 2018.
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Dengan segala daya dan upaya Syaitan menggoda manusia untuk
melemahkan dan melumpuhkan keimanan manusia hingga dapat diperdayakan
dan dijadikan pengikutnya yang akan menemaninya di Neraka kelak. Maka, umat
manusia didunia ini ditantang dapat menguasai diri dari musuh-musuhnya yang
nyata dan akan menyesatkan. Firman Allah SWT:

              
  
Artinya: . Itulah petunjuk Allah, yang dengannya Dia memberi petunjuk
kepada siapa yang dikehendakiNya di antara hamba-hambaNya. seandainya
mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang
telah mereka kerjakan.20(Al-An-am. Ayat 88)
Jika kita perlihatkan ayat diatas, nampak bahwa orang-orang yang telah
mengklaim dirinya muslim, tetapi dalam perbuatannya seperti perbuatan kaum
musrikin jahiliyah, maka dapat berdampak merusak Aqidah dan merugikan
dirinya sendiri. Seorang muslim diwajibkan percaya kepada hal yang sifatnya gaib
seperti halnya percaya kepada malaikat, dan meyakini bahwa semuanya adalah
makhlukyang diciptakan oleh Allah SWT.

20

Ibid hal 56
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BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Sesuai dengan rumusan masalah menganai Tradisi Turun Tanah masayarakat
suku Sunda dalam tinjauan Aqidah Islam. Berdasarkan hasil temuan dalam
penelitian ini maka dapat disimpulan sebagai berikut :
1. Adapun Prosesi Tradisi Tradisi Turun Tanah Masyarakat Suku Sunda
adalah anak dibimbing untuk berjalan (dititah) dengan kakinya menginjakinjak juwadah yang berjumlah tujuh, lalu anak tersebut dinaikan ketangga
yang terbuat dari tebu, Selanjutnya anak itu dimasukan kedalam kurungan
ayam. Didalam kurungan tersebut telah dimasukan bokor yang berisikan
padi, gelang, cincin, alat-alat tulis, kapas dan lain sebagainya, lalu anak
dibiarkan

untuk memilih benda yang ada didalam bokor tersebut,

kemudian , beras kuning dan bermacam-macam uang logam ditaburtaburkan, Setelah selesai, anak itu dimandikan dengan air bunga setaman
agar anak itu sehat dan membawa nama harum bagi keluarga dikemudian
hari, kemudian dibacakan doa “Bismillah sahadu sahadatan bumi milebu
milebet bumi wirid bumi niat, niat rasaning Allah” kaki si anak diinjakan
kebumi dan dibacakan doa “libumi limanusa hirup nipeting waras
tiberang bumi suci badan suka mulia badan sampurna” dan ditiup ubunubun nya lalu diperbolehkan menginjakan kakinya diatas tanah. Yang
artinya “Dengan menyebut nama Allah kalimat ini diucapkan keluar
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masuk kedalam bumi hanya karena niat Allah”dan “dibumi hidup
manusia siang malam sehat lahir batin dunia akhirat”.
2. Perspektif Aqidah Islam terhadap tradisi Turun Tanah,. Bagi mereka Allah
merupakan Dzat pemberi rejeki, kesehatan, perlindung. Cara mereka
menjalin hubungan itu dengan mengadakan berbagai upacara adat, salah
satunya adalah upacara Turun Tanah. Aqidah Islam berpegang kepada
keyakinan terhadap Allah tidak ada yang menyekutukan-Nya, Upacara
Turun Tanah mengandung nilai yang Pertama, melalui upacara tersebut,
orang tua menunjukkan kasih sayang yang besar kepada anak mereka.
Mereka mengungkapkan harapan yang hakiki supaya anak tidak
mengalami kesulitan dikemudian hari ketika mereka setelah dewasa.
Tradisi Turun Tanah memiliki banyak Nilai Filosofis dari setiap
pelaksanaannya. Dan pelaksanaanya tidak bertentangan dengan Aqidah
Islam, Tetapi ada kepercayaan yang berkembang didalam masyarakat yang
dikhawatirkan akan menjurus kepada kemusyrikan dan tradisi tersebut
dilakukan secara berlebihan.
B. Saran-Saran
Berdasarkan hasil kesimpulan diatas maka saran yang diberikan peneliti yaitu
sebagai berikut :
1. Sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai kekayaan budaya dan
macam-macam
mayoritasnya

tradisi
adalah

yang

dijalanioleh

beragama

Islam,

warga
budaya

Indonesia

yang

seharusnya

perlu
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dilestarikan akan tetapi kebudayaan yang harus berlandaskan ajaran agama
Islam dan tidak keluar dari Aqidah-aqidah Isam.
2. Untuk masyarakat suku Sunda yang melakukan Tradisi Turun Tanah
sebaimnya pelaksanaan Tradisi tersebut harus berlandaskan agama dan
tidak perlu berlebihan dalam pelaksanaan.

C. Pentutup
Syukur Alhamdulillah kepada Allah Swt, yang telah melimpahkan Rahmat,
Taufiq, hidayah serta inayah-Nya kepada peneliti. Serta sholawat dan salam
peneliti haturkan kepada Baginda Rasulullah Saw, peneliti telah berusaha
semaksimal mungkin. Namun, hasilnya jauh dari kata sempurna oleh karena itu
saran dan kritik yang membangun senantiasa peneliti harapkan.
Semoga karya tulis ini brmanfaat bagi pembaca, kemudian penulis
mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya kepada semua yang telah
membantu selesainya karya tulis ini. Semoga kita semua selalu mendapatkan
rahmat dan hidayah dari-Nya amin.
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