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ABSTRAK 
 

Masyarakat desa Rengel Kecamatan Rengel kabupaten Tuban, sejak zaman 
dulu telah mengenal jenis pengobatan tradisional dengan metode rajah. Mayarakat 
memiliki motif dan orientasi tindakan yang berbeda dalam memilih pengobatan 
tradisional. Seperti kepercayaan terhadap pengobatan rajah yang menggunakan 
cara spiritual atau nonmedis, masalah biaya, takut operasi bedah, dan juga 
kejengkelan terhadap pengobatan modern.  

 
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tindakan sosial Max 

Weber dan teori orientasi kesehatan Suchman. Paradigma yang digunakan adalah 
definisi sosial dengan menggunakan data kualitatif. Penelitian ini dilakukan di 
tempat praktik pengobatan rajah di desa Rengel kecamatan Rengel kabupaten 
Tuban dengan informan lima orang sebagai informan subjek, satu informan kunci 
dan satu informan pendukung. Dipilih dengan menggunakan teknik purposive 
pada masyarakat yang telah berobat ke pengobatan rajah dilihat dari usia, jenis 
kelamin, jenis penyakit dan latar belakang pasien. 

 
Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah warga masyarakat desa 

Rengel lebih memilih pengobatan rajah sebagai salah satu pilihan pengobatan 
tradisional yang masih eksis di kalangan masyarakat modern. Kepercayaan yang 
kuat terhadap pengobatan rajah ini membuat masyarakat berorientasi pada 
tindakan rasional nilai, mereka menyandarkan pada nilai etis, estetis dan 
keagamaan. Dari segi efektifitas, pengobatan rajah efektif untuk mengobati 
berbagai macam penyakit. Masyarakat lebih menyandarkan pada orientasi 
tindakan tradisional karena dilakukan dari tradisi turun temurun atau dari orang 
tua yang sudah membuktikan efek kesembuhan dalam waktu yang cepat. Juga dari 
segi proses pengobatan menggunakan pendekatan spiritual. 
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