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ABSTRAK 
 
 

 
Rebo Wekasan merupakan sebuah fenomena sinkretisasi budaya Jawa dan 

agama Islam. Realitas Sosial ini banyak mendapatkan tanggapan dari masyarakat, 
baik dari segi positif maupun negatif. Hal ini dikarenakan, dalam tradisi Rebo 
Wekasan yang merupakan tradisi Jawa, banyak terdapat ritual-ritual keagamaan 
Islam yng dilaksanakan oleh masyarakat yang meyakininya. Bagi masyarakat, 
tradisi Rebo Wekasan tidak dapat di tinggalkan. Apapun alasannya, masyarakat 
wajib melaksanakan tradisi tersebut. Sehingga melalui permasalahan ini, peneliti 
merasa perlu untuk mendalami dan mempelajari tradisi Rebo Wekasan. Karena 
menurut peniliti, di dalam tradisi tersebut, banyak permasalahan dan pengetahuan 
baru yang menarik untuk di teliti. 

 Penelitian ini memfokuskan pada ritual-ritual keagamaan yang 
dilaksanakan pada tradisi Rebo Wekasan. Dimana melalui ritual-ritual tersebut, 
peneliti dapat mengetahui bagaimana makna-makna ritual keagamaan yang 
terbentuk dari interaksi yang terjadi dalam masyarakat ketika melaksanakan 
tradisi Rebo Wekasan. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui bagaimanakah 
masyarakat desa Suci memaknai tradisi Rebo Wekasan yang tidak dapat 
ditinggalkan itu. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 
fenomena sinkretisasi Islam dan budaya Jawa, dimana sebagai studi kasusnya 
peneliti memfokuskan pada satu permasalahan, yaitu tradisi Rebo Wekasan itu 
sendiri dan makna yang terkandung di dalamnya. Dalam penelitian ini, peneliti 
menggunakan tipe penelitian deskriptif yang menggunakan teknik penarikan 
sampel secara snowball.  

Dari hasil penelitian mengenai makna tradisi Rebo Wekasan yang 
dilakukan oleh masyarakat desa Suci adalah peneliti memperoleh suatu gambaran 
bahwa masyarakat melahirkan tradisi Rebo Wekasan melalui proses eksternalisasi 
sebagai pencurahan dirinya ke dunia luar. Kemudian dalam proses obyektivasi, 
tradisi Rebo Wekasan mendapatkan legitimasi melalui sumber-sumber hukum 
Islam, sehingga hal itu menjadi bagian dari nilai yang disepakati oleh masyarakat. 
Yang terakhir proses internalisasi terjadi ketika masyarakat melakukan 
penyerapan atas nilai-nilai sakral yang ada dalam tradisi Rebo Wekasan itu. 
Sedangkan makna tindakan sosial masyarakat yaitu melaksanakan tradisi Rebo 
wekasan adalah bersumber dari adanya nilai-nilai agama, budaya, sejarah dan 
sosial atau sebuah tindakan yang berorientasi nilai dan juga tradis Rebo Wekasan 
merupakan kebiasaan yang sudah turun-temurun dilakukan oleh masyarakat atau 
disebut dengan tindakan tradisional.  
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