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Abstract 

In Tengger society in Pusung Duwur Hamlet, Argosari Village happened Islamization 

process. This study attempts to described the disturbing process will go to a Pusung Duwur 

islamic hamlet and a reason that makes peoples in the area of became coverts. A writer too 

described prepared for everything that went on hamlet Pusung Duwur involving the converts, as 

well as the way the coverts harmonize islam to the customs and Tengger traditions. Descriptive 

method was used in the study with the religion phenomenology perspective. Researchers used 

technique in obtaining data is by interviews with the informants , researchers participatory 

observation, and documentation.  The collected data will be analyzed using Mircea Eliade’s 

theory about religion phenomenology, explaining that individuals have experience and having 

cognizance in their religious categorizes a phenomenon. Suppression of the historical also applied 

in this research as contained in Eliade’s religion phenomenology. The results obtained from this 

research is islam in the hamlet brought by a resident of hamlet as he also was the first converts. 

To the progress, the islamic attract attent of another hamlet to hamlet reverts to many people. 

There are four reasons affecting the hamlet in its being converts, among others, that is their own 

inspiration, marriage, persuasion of the family, and just to come into being converts . 

Keywords: process, religion phenomenology, reasons. 

Abstrak 

Pada masyarakat Tengger di Dusun Pusung Duwur, Desa Argosari terjadi proses 

islamisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana proses Islam masuk di 

Dusun Pusung Duwur serta alasan yang membuat warga dusun menjadi mualaf. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sudut pandang fenomenologi agama. Teknik 

yang digunakan peneliti dalam memperoleh data adalah dengan wawancara dengan para informan, 

observasi partisipatif, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori Mircea Eliade tentang 

fenomenologi agama, yang menjelaskan bahwa tiap individu memiliki pengalaman religiusnya dan 

memiliki kesadaran dalam mengkategorikan suatu fenomena. Penekanan dari sisi historis juga 

diterapkan dalam penelitian ini sebagaimana terkandung dalam fenomenologi agama Eliade. Hasil 

yang didapat dari penelitian ini adalah Islam masuk di Dusun Pusung Duwur dengan dibawa oleh 

warga dusun sendiri yang merupakan mualaf pertama. Dalam perkembangannya, Islam menarik 

perhatian warga dusun lain dan menyebabkan banyak warga dusun menjadi mualaf. Ada empat 

alasan yang mempengaruhi warga dusun dalam keputusannya menjadi mualaf, antara lain 

memperoleh hidayah, perkawinan, ajakan keluarga, dan sekedar ikut menjadi mualaf. 

Kata kunci: proses, fenomenologi agama, alasan. 
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Pendahuluan 

Agama yang merupakan salah 

satu unsur kebudayaan, memiliki tiga 

wujud kebudayaan antara lain wujud 

ideal dari kebudayaan yang berupa 

ide-ide, gagasan, nilai-nilai, dan 

norma; wujud kompleks aktivitas 

yang meliputi tindakan berpola; 

wujud fisik yang berupa benda-

benda dan artefak ciptaan manusia 

(Koentjaraningrat, 1986). Dalam 

konteks agama, wujud idealnya 

berupa konsep mengenai Tuhan, 

dunia supranatural, serta hubungan 

manusia dengan dunia supranatural. 

Seperti contoh dalam Islam, 

kepercayaan mengenai takdir Allah 

SWT yang telah mengatur manusia 

mulai dari lahir, perjodohan, sampai 

kapan tepatnya seorang manusia 

akan mati. Wujud yang kedua 

tentang suatu kompleks aktivitas atau 

sistem sosial dalam agama, terwujud 

dalam upacara-upacara keagamaan 

dalam setiap agama. Wujud ketiga 

yang bersifat empiris bisa kita lihat 

dalam bentuk benda-benda suci 

keagamaan semisal Al-quran dalam 

Islam, atau Kitab Injil dalam Kristen. 

Di Indonesia, agama yang 

dianut oleh masyarakat menyebar di 

semua wilayah. Agama Islam 

merupakan agama dengan jumlah 

penganut yang paling banyak. Data 

statistik dari Badan Pusat Statistik 

pada survei yang dilakukan pada 

tahun 2010, menyajikan data 

penduduk berdasarkan agama. 

Berdasarkan data dari sensus 

penduduk oleh Badan Pusat Statistik 

jumlah pemeluk agama Islam di 

Indonesia mencapai angka 

207.176.162 jiwa dari total 

237.641.326 jiwa, atau 87% dari 

total penduduk Indonesia. Besarnya 

jumlah pemeluk Islam di Indonesia 

tidak lepas dari peran para tokoh 

Islam yang menyebarkan agama 

Islam di wilayah Indonesia. 

Penyebaran Islam di 

Indonesia diawali dengan masuknya 

pedagang dari daerah jazirah Arab. 

Ada tiga teori yang dikemukakan 

oleh tiga tokoh yang berbeda 

mengenai awal mula Islam masuk di 

Nusantara. Berdasarkan Sulistiono 

(2005), tiga teori tersebut antara lain 

teori Gujarat yang dikemukakan oleh 
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antropolog Belanda Snouck 

Hurgonje, teori Mekkah oleh Hamka, 

dan teori Persia yang dicetuskan oleh 

P.A. Hoesein Djajadiningrat. 

Perbedaan dari ketiga teori tersebut 

terletidak pada negara asal pembawa 

Islam masuk wilayah Indonesia dan 

perbedaan waktu kedatangan Islam. 

Namun terlepas dari perbedaan 

tersebut, ada poin yang menjadi 

benang merah dari ketiga teori itu 

yaitu para pedaganglah yang pertama 

kali memperkenalkan Islam pada 

penduduk Nusantara. 

Islam di Nusantara kemudian 

mengalami perkembangan yang 

cukup pesat dari awal ketika Islam 

pertama kali masuk. Masa kekuasaan 

kerajaan Hindu-Budha di Pulau 

Sumatera, yaitu Kerajaan Sriwijaya 

mulai mengalami kemerosotan pada 

akhir abad ke 12 masehi, para 

pedagang Islam dan para mubaligh 

mulai giat melakukan peran politik. 

Pada abad ke 13 berdiri kerajaan 

bercorak Islam pertama yang 

bernama Samudra Pasai. Di Jawa, 

Kerajaan Demak merupakan 

kerajaan Islam pertama yang berdiri 

setelah Kerajaan Majapahit runtuh. 

Perkembangan Islam di Nusantara 

berkembang dengan pesat dimulai 

sejak abad 13 tersebut (Sulistiono, 

2005). 

Islam mendapat sambutan 

yang baik oleh masyarakat 

Indonesia. Hal ini dikarenakan Islam 

yang dibawa oleh para saudagar 

Arab memiliki sifat yang dinamis 

terhadap masing-masing kebudayaan 

masyarakat. Islam juga dianggap 

sebagai agama yang memandang 

manusia setara tanpa dibatasi oleh 

kasta, sehingga banyak kelompok 

masyarakat yang tertarik untuk 

mendalami Islam karena ingin 

memperoleh derajat yang sama. Ada 

beberapa faktor lain selain dua faktor 

di atas yang mendukung penyebaran 

Islam yang berjalan dengan cepat di 

Indonesia. Faktor-faktor tersebut 

antara lain: syarat masuk Islam yang 

mudah, ibadah yang sederhana dan 

murah, aturan-aturannya fleksibel, 

tidak memaksa, dan yang paling 

penting adalah proses penyebaran 

Islam yang dilakukan secara damai 

tanpa adanya pemaksaan. 

Penyebaran Islam terus 

berlanjut bahkan sampai pada tahun 
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2018 ini yang dilakukan oleh para 

tokoh agama Islam melalui dakwah-

dakwahnya. Wilayah yang dijadikan 

destinasi penyebaran Islam adalah 

wilayah yang masih belum tersentuh 

Islam seluruhnya dan ditinggali oleh 

masyarakat yang terbuka terhadap 

budaya asing. Penyebaran Islam 

dilakukan dengan beberapa cara, 

antara lain melalui dakwah, 

perkawinan lintas agama, 

pendidikan, seni budaya. Penyebaran 

Islam rata dilakukan di wilayah 

Indonesia.  

Berbicara mengenai 

penyebaran Islam, komunitas Hindu 

Tengger di wilayah lereng Gunung 

Bromo dan Semeru juga tidak 

terkecuali mendapat pengaruh dari 

penyebaran Islam. Masyarakat suku 

Tengger, seperti yang dikatidakan 

Hefner, memiliki karakteristik yang 

unik bila dibandingkan dengan 

masyarakat pegunungan lainnya di 

Indonesia. Memiliki daya tahan yang 

kuat terhadap nilai-nilai budaya 

asing, dan terus melestarikan nilai-

nilai kebudayaan dan tradisi adat 

Tengger (Hefner, 1999: xxii). Zaman 

yang terus berkembang tidak 

menjadikan masyarakat Tengger 

melupakan kebudayaannya yang 

sudah ada sejak zaman Majapahit. 

Pelestarian nilai dan tradisi Tengger 

bukannya tanpa ancaman, sejak 

kerajaan-kerajaan Islam 

mendominasi kekuasaan, 

kolonialisme Belanda, kekuasaan 

Orde Baru yang mengekang 

kebebasan beragama, hingga di 

zaman modern ini, semuanya turut 

menjadi ancaman terhadap nilai dan 

tradisi masyarakat Tengger. Menurut 

Hefner, wilayah Tengger menjadi 

benteng terakhir komunitas Hindu, 

selain Bali, untuk mempertahankan 

eksistensinya (Hefner, 1999: 49-55). 

Berdasarkan situs berita 

Konfrontasi, dakwah Islam masuk di 

komunitas masyarakat Hindu 

Tengger Desa Argosari pada tahun 

1997 yang dipelopori oleh Haji 

Matro’i. Awal kedatangan di Desa 

Argosari, beliau tidak langsung 

memulai dakwahnya, melainkan 

memberi wawasan pertanian pada 

masyarakat. Perlahan Haji Matro’i 

mulai dianggap masyarakat sebagai 

anggota masyarakat itu sendiri, dan 

ketika itu terjadi beliau mulai 
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melakukan dakwah awalnya. Pada 

tahun 2000, berdirilah mushola Jabal 

Nur yang berada di Dusun Gedok. Di 

mushola tersebut, beliau 

mengajarkan shalat, baca Al-quran, 

dan fikih 

(https://www.konfrontasi.com/conten

t/khazanah/mesjid-jabal-nur-inilah-

saksi-dakwah-di-tengah-suku-

tengger-gunung-bromo, diakses pada 

30 September 2017 pukul 23.00 

WIB). 

Berdasarkan dua penelitian 

oleh Maksum dan Kurnia mengenai 

Islam dan Tengger tersebut, 

penelitian yang dilakukan oleh 

penulis berbeda meskipun sama-

sama berbicara mengenai kehadiran 

Islam dalam masyarakat Tengger. 

Apa yang membedakan penelitian 

penulis dengan dua penelitian 

tersebut adalah lokasi yang berbeda 

dan sedikit berjauhan satu sama lain. 

Dua penelitian tersebut berfokus 

pada wilayah Tengger Kabupaten 

Probolinggo yang memang sudah 

memiliki nama yang tenar di 

kalangan para sarjana, sedangkan 

penelitian yang dilakukan penulis 

berfokus pada komunitas masyarakat 

Tengger yang berada dalam wilayah 

Kabupaten Lumajang yang masih 

jarang disentuh dan diekspos oleh 

para peneliti. 

Di samping perbedaan lokasi 

penelitian tersebut, penelitian ini 

berbeda dalam topik dan sudut 

pandangnya. Penulis menggali 

informasi mengenai bagaimana 

masyarakat Tengger di Dusun 

Pusung Duwur, Desa Argosari bisa 

menerima Islam dan menjadikannya 

sebagai bagian dari masyarakat, dan 

apa yang ada dalam kognitif 

masyarakat Tengger di wilayah 

tersebut sehingga bisa menerima 

kehadiran Islam. Dibandingkan 

dengan masyarakat Tengger wilayah 

Probolinggo yang sudah lama 

dimasuki oleh Islam, masyarakat 

Tengger Lumajang relatif masih baru 

dalam mengenal Islam. 

Metode 

Peneliti dalam melakukan 

penelitian menggunakan metode 

kualitatif deskriptif. Penelitian 

kualitatif menghasilkan data 

deskriptif berupa hasil wawancara 

yang kemudian ditranskrip, serta 

observasi dari perilaku dan 
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lingkungan yang diamati oleh 

peneliti. Metode ini bertujuan untuk 

menghasilkan deskripsi, gambaran 

yang terstruktur sesuai dengan data 

yang diperoleh dari penelitian 

terhadap suatu individu melalui 

tanggapan yang diberikan terhadap 

fokus penelitian (Suyanto, 2005). 

Lokasi penelitian dilakukan 

di Dusun Pusung Duwur, Desa 

Argosari. Desa Argosari merupakan 

sebuah desa yang penduduk aslinya 

adalah masyarakat Suku Tengger. 

Dipilihnya Dusun Pusung Duwur 

sebagai fokus lokasi penelitian 

karena pada desa ini, Islamisasi 

masih berlangsung sampai sekarang. 

Masyarakat pemeluk Islampun bukan 

merupakan mayoritas seperti halnya 

yang ada di Dusun Gedok. Pemeluk 

Islam di Dusun Pusung Duwur masih 

terhitung puluhan Kepala Keluarga 

(KK).Pemeluk agama di dusun ini 

juga masih baru memeluk Islam atau 

dalam kata lain  mualaf. Berbeda 

dengan Dusun Gedok yang 

masyarakatnya banyak yang 

memeluk Islam sejak dari lahir. 

Penentuan informan 

dilakukan secara purposive atau 

sesuai dengan tujuan perolehan data. 

Penentuan ini juga berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan yang 

telah dirumuskan oleh peneliti, yaitu 

penduduk asli Dusun Pusung Duwur 

yang menjadi mualaf. Pemilihan 

informan dalam penelitian skripsi 

dengan judul “Pengalaman 

Keagamaan Bagi Mualaf Suku 

Tengger di Dusun Pusung Duwur, 

Desa Argosari, Kabupaten 

Lumajang” mengacu pada teknik 

pemilihan informan menurut 

Spradley (1997:61) yaitu : 

1. Enkulturasi penuh 

2. Keterlibatan langsung 

3. Suasana yang belum di kenal 

atau asing bagi peneliti 

4. Memiliki waktu yang cukup 

5. Non-analitis 

Pada penelitian ini peneliti 

melakukan berbagai tahapan analisis 

mulai dari observasi pada lokasi 

penelitian, wawancara mendalam 

dengan para informan, serta 

didukung dengan literatur dari 

beberapa sumber antara lain 

penelitian terdahulu atau penelitian 

serupa, buku, website, dan juga 

jurnal ilmiah. 
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Hasil dan Pembahasan 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan fenomenologi agama 

Mircea Eliade yang memiliki dua 

poin utama dalam menggambarkan 

fenomena agama, yaitu sisi historis 

dan pengalaman keagamaan. 

Berdasarkan pendekatan tersebut 

maka deskripsi hasil penelitian 

dibagi menjadi dua poin utama 

sebagaimana dua poin dalam teori 

Eliade. 

I. Proses Masuknya Islam di 

Dusun Pusung Duwur 

Agama Islam pertama kali masuk di 

Dusun Pusung Duwur pada tahun 

1991yang dibawa oleh salah satu 

penduduknya yang bernama Pak 

Supriyadi. Beliau merupakan 

seorang dukun di Dusun Pusung 

Duwur yang memutuskan untuk 

pindah memeluk agama Islam. Pak 

Supriyadi mengaku mengenal dan 

memutuskan memeluk Islam tidak 

melalui perantara orang lain. Tidak 

ada seseorang ataupun tokoh agama 

Islam yang mempengaruhinya untuk 

memeluk agama Islam, melainkan 

beliau mengaku hanya mendapat 

hidayah dari Allah sehingga akhirnya 

memutuskan untuk memeluk dan 

mempelajari Islam lebih dalam. 

Jumlah mualaf di Dusun Pusung 

Duwur berkembang pesat pada awal 

tahun 2000. Ketika itu, sudah banyak 

warga yang tidak hanya sekedar 

tertarik untuk mengetahui Islam, tapi 

juga memutuskan untuk memeluk 

agama Islam dan meninggalkan 

agama Hindu. Warga yang 

memutuskan memeluk Islam dilatar 

belakangi oleh beberapa alasan. Tapi 

menurut pak Edi, hanya ada dua 

alasan umum yang melatarbelakangi 

warga menjadi mualaf. Pertama, 

karena benar-benar mendapat 

hidayah dari Allah, dan yang kedua 

karena perkawinan. Alasan mendapat 

hidayah Allah tidak bisa dilihat 

secara empiris, karena hal tersebut 

hanya bisa dirasakan oleh warga 

yang merasa mengalami. Alasan 

perkawinan lebih bisa diketahui 

karena banyak saksi warga yang 

menyaksikan langsung peristiwa 

tersebut. Perkawinan yang menjadi 

perantara bagi penyebaran Islam 

banyak terjadi pada warga. 
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Masuknya Islam di Dusun Pusung 

Duwur tidak serta merta berjalan 

mulus, berbagai bentuk penolakan 

dilakukan oleh masyarakat Hindu. 

Dalam bentuk tindakan maupun lisan 

berupa gunjingan dan cemoohan 

kerap diterima warga dusun yang 

menjadi mualaf. Perjuangan mualaf 

menjaga keteguhan hatinya dalam 

berislam diuji dengan perbuatan 

tidak menghargai oleh saudara 

seetnis. Banyak contoh perbuatan 

penolakan yang dialami oleh 

beberapa orang informan. Seperti 

hinaan dan perlakuan yang tidak 

patut. 

Keberadaan mualaf di sebuah 

komunitas masyarakat Tengger yang 

bercorak Hindu menjadi daya tarik 

yang kuat bagi pemerhati komunitas 

muslim minoritas. Seiring 

berjalannya waktu, Dusun Pusung 

Duwur didatangi oleh tamu-tamu 

dari berbagai yayasan dan golongan. 

Kedatangan para tamu ini kemudian 

membawa dampak positif juga 

dampak negatif yang dirasakan oleh 

masyarakat muslim di dusun. 

II. Alasan Mualaf Memeluk 

Agama Islam 

Berdasarkan alasan-alasan 

para mualaf memeluk agama Islam 

seperti pada pemaparan di atas, maka 

bisa ditarik garis besar alasan apa 

saja yang mempengaruhi penduduk 

Dusun Pusung Duwur memutuskan 

menjadi seorang mualaf. Alasan-

alasan tersebut antara lain: 

1. Hidayah 

Informan yang menyebutkan 

bahwa ia masuk Islam dengan alasan 

memperoleh hidayah antara lain 

adalah Supriyadi dan Ngatoyo. 

Supriyadi yang merupakan mualaf 

pertama di dusun mengaku 

memperoleh hidayah melalui 

pertanda-pertanda yang ia rasakan. 

Supriyadi mulai mencari tahu 

mengenai Islam sejak saat pertanda 

dan hidayah tersebut muncul. Ketika 

hatinya sudah teguh, ia membulatkan 

tekad untuk bersyahadat dan menjadi 

seorang muslim. 

Sebagai mualaf pertama di 

dusun, Supriyadi tidak berani terlalu 

mengumbar keputusannya berpindah 

agama. Ia mengatakan hanya akan 

bercerita mengenai pengalamannya 

pada orang yang tertarik untuk tahu 
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tentang Islam. Supriyadi juga tidak 

memiliki niatan untuk berdakwah 

dengan mengajak orang dusun 

masuk Islam. Ia meyakini bahwa 

semua orang pasti memiliki masa 

sendiri untuk memperoleh hidayah-

Nya. 

Ngatoyo juga mengutarakan 

alasan yang sama dengan Supriyadi. 

Ia juga mengaku mendapat hidayah 

dari Allah SWT untuk berpindah 

keyakinan beragama menjadi Islam. 

Ia sebelumnya mengenal Islam 

melalui Supriyadi yang lebih dulu 

menjadi mualaf. Menurutnya, banyak 

orang mengatakan jika dirinya 

masuk Islam hanya ikut-ikutan saja 

karena teman-temannya sudah cukup 

banyak yang menjadi mualaf, namun 

Ngatoyo menyangkalnya. Ia 

bersikukuh dan selalu meyakinkan 

orang bahwa ia sendiri mendapatkan 

hidayah untuk memeluk Islam. 

Alasan yang pertama ini 

memang dirasa kurang ilmiah karena 

tidak bisa dibuktikan secara empiris 

dengan metode apapun yang 

digunakan, namun dalam data yang 

didapat di lapangan alasan 

memperoleh hidayah sering 

disebutkan. Peneliti yang 

menggunakan sudut pandang 

etnosains, sudah pasti tidak 

diperbolehkan mengotak-atik data 

yang didapat di lapangan. Oleh 

karena itu alasan memperoleh 

hidayah tetap ditampilkan. 

2. Ajakan keluarga/kerabat 

Alasan menjadi mualaf 

dengan faktor ajakan kerabat atau 

keluarga diutarakan oleh Misman 

dan Abdul Halim. Kedua mualaf ini 

diperkenalkan kepada Islam oleh 

orangtua mereka, dan ketika 

orangtua memutuskan memeluk 

Islam mereka juga turut diajak. 

Misman dan Abdul Halim 

menyatakan bahwa tidak ada 

paksaan ketika orangtua mereka 

mengajak menjadi seorang muslim, 

hanya saja karena usia mereka yang 

masih muda kala itu, mereka 

mengaku menurut saja dengan apa 

yang dilakukan oleh orangtua. 

Keputusan tersebut tentu saja 

bukanlah keputusan yang mudah 

dibuat meskipun mereka masih kecil 

pada saat itu. Misman dan Abdul 

Halim terpaut usia 8 tahun dan 

mereka menjadi mualaf pada masa 

yang berbeda. Meskipun demikian, 
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hal-hal dan perlakuan yang mereka 

alami hampir sama. Cemoohan dan 

cacian juga sama dirasakan oleh 

mereka. 

Proses menjadi seorang 

mualaf melalui ajakan keluarga atau 

kerabat merupakan alasan yang 

paling banyak terjadi di Dusun 

Pusung Duwur. Anggota keluarga 

yang menjadi mualaf, secara 

langsung menjadi peran utama dalam 

mempengaruhi anggota keluarga 

yang lain untuk turut menjadi 

mualaf. Berdasarkan cerita Ustadz 

Fatah, ada kasus yang cukup menarik 

yang kadang terjadi dalam hal 

menjadi mualaf. Golongan yang 

lebih tertarik mempelajari Islam 

adalah golongan bapak-bapak, tidak 

jarang para bapak yang tertarik 

menjadi seorang mualaf 

mengurungkan niatnya karena takut 

kepada istri. Karena menurut Ustadz 

Fatah, di Tengger, khususnya di 

Dusun Pusung Duwur, peran seorang 

istri berpengaruh besar terhadap 

kehidupan rumah tangga. 

3. Perkawinan 

Perkawinan menjadi faktor 

lain dalam islamisasi di Dusun 

Pusung Duwur. Tidak bisa 

dipungkiri perkawinan merupakan 

cara yang cukup efektif untuk 

membuat seseorang memeluk agama 

Islam. Hal ini juga disetujui oleh 

Ustadz Fatah, karena ia sendiri juga 

merasakan dan melakukannya. Poniti 

yang dinikahinya adalah mualaf 

pertama yang ia islamkan. Kasus lain 

selain Ustadz Fatah dan Poniti, juga 

terjadi pada Yunus dan kakak 

perempuan Abdul Halim. Dalam hal 

ini, perasaan cinta berpengaruh besar 

terhadap islamisasi warga dusun. 

Faktor perkawinan juga termasuk 

menjadi faktor yang empiris karena 

nyata adanya bisa dilihat oleh 

peneliti. 

Perkawinan antara pemeluk 

Islam dan pemeluk Hindu juga 

pernah terjadi di Dusun Pusung 

Duwur. Biasanya ketika hal ini 

terjadi, tidak ada salah satu pihak 

yang memaksakan untuk salah 

satunya mengalah dan mengikuti 

agama pihak lain. Menurut Ustadz 

Fatah, meskipun demikian yang 

terjadi, kadang lambat laun pasangan 
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yang berbeda agama ini salah 

satunya pasti akan ikut memeluk 

agama pasangannya, dan pemeluk 

Islamlah yang selalu menjadi 

pemenangnya. 

4. Hanya ikut-ikutan 

Alasan terakhir yang 

ditemukan peneliti adalah alasan 

yang hanya ikut-ikutan atau 

istilahnya hanya mengekor saja. 

Alasan ini ditemukan peneliti 

berdasarkan penuturan dari Ustadz 

Fatah ketika bercerita. Alasan ini jika 

dilihat hampir sama dengan alasan 

ajakan keluarga, namun 

perbedaannya unsur ajakan pada 

alasan ini tidak ada karena orang 

yang mempunyai alasan ini secara 

sengaja ikut menjadi mualaf. Para 

mualaf dengan alasan ini sadar 

dengan keputusannya namun tidak 

secara penuh hati mempelajari Islam. 

Masih menurut penjelasan 

Ustadz Fatah, mualaf dengan tipe ini 

biasanya tidak bertahan lama 

menjadu seorang mualaf. 

Dikarenakan hatinya yang tidak 

berniat secara penuh dan tidak 

mempelajari Islam secara sungguh-

sungguh, para mualaf tipe ini akan 

kembali ke agama Hindu. Jumlah 

mualaf yang hanya ikut-ikutan cukup 

banyak di dusun, namun tidak 

semuanya kembali menjadi seorang 

Hindu lagi, hanya sebagian saja. 

Simpulan 

Dusun Pusung Duwur yang 

berada di Desa Argosari merupakan 

wilayah yang dihuni oleh komunitas 

masyarakat Suku Tengger. Adat dan 

tradisi Tengger sangat erat 

hubungannya dengan Hindu. 

Terlebih lagi adat dan tradisi 

Tengger sangat kuat dianut oleh 

masyarakatnya. Kuatnya adat yang 

dipegang oleh masyarakat Tengger 

tidak kemudian menutup diri 

masyarakatnya dan menolak unsur 

budaya luar yang akan masuk. Hal 

ini terbukti dengan adanya agama 

Islam yang berkembang pada 

masyarakat Tengger di Dusun 

Pusung Duwur. 

Islam masuk di Dusun 

Pusung Duwur sejak tahun 1991, 

meskipun pada saat itu hanya dua 

orang warga saja yang memeluknya. 

Bermodal tekad dan iman yang kuat, 
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dua orang mualaf pertama tersebut 

melawan segala macam penolakan 

yang digencarkan oleh warga dusun. 

Berkat keteguhan tersebut pula Islam 

kemudian dapat berkembang di 

Dusun Pusung Duwur dan 

memperoleh mualaf-mualaf baru. 

Seiring berjalannya waktu pula 

sikap-sikap penolakan yang 

dilakukan oleh warga Hindu dusun 

terus berkurang hingga kehidupan di 

Dusun Pusung Duwur kembali 

damai. Rasa toleran warga dusun 

juga terus disuarakan oleh tokoh 

masyarakat seperti kepala dusun dan 

juga dukun di dusun. 

Proses berkembangnya Islam 

di Dusun Pusung Duwur terbagi 

dalam tiga poin. Pertama, proses 

awal mula Islam masuk yang dibawa 

oleh Supriyadi sebagai warga dusun. 

Kedua, hubungan antara mualaf 

dengan warga Hindu Dusun Pusung 

Duwur yang menentang masuknya 

Islam. Meskipun awalnya warga 

Hindu menolak adanya Islam, namun 

seiring berjalannya waktu, warga 

Hindu mulai menerima Islam berada 

di dusun. Ketiga, kedatangan para 

da’i dari luar Suku Tengger yang 

masuk di dusun serta hubungan para 

da’i tersebut dengan mualaf di 

dusun. 

Mualaf-mualaf Dusun Pusung 

Duwur memiliki latar belakang 

alasan yang berbeda-beda ketika 

memutuskan untuk memeluk Islam. 

Berdasarkan hasil penelitian, alasan-

alasan mualaf dalam memeluk Islam 

secara garis besar bisa disimpulkan 

sebagai berikut, yaitu pertama, 

memperoleh hidayah, ajakan untuk 

memeluk Islam oleh keluarga dan 

kerabat, melalui perkawinan, dan 

yang terakhir adalah hanya ikut-

ikutan tanpa sepenuh hati. Keempat 

alasan tersebut diperoleh dari 

wawancara dengan informan mualaf. 

Ajakan keluarga dan kerabat menjadi 

alasan yang paling banyak terjadi di 

dusun. Hal ini bisa dilihat dengan 

banyak proses menjadi mualaf yang 

terjadi secara bersama-sama dalam 

satu keluarga. 
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