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Abstrak 

Penelitian ini membahas tentang ritual tegeteng yang ada pada masyarakat Sasak di Desa 

Barabali Lombok Tengah. Masyarakat masih mempercayai ritual tegeteng dan percaya 

bahwa belian atau dukun memiliki kedudukan khusus dan sangat dipercaya oleh masyarakat. 

Fokus penelitian ini adalah bagaimana sejarah ritual tegeteng, apa motif pelaksanaan ritual 

tegeteng, dan bagaimana masyarakat memaknai ritual tegeteng bagi keluarga pada 

masyarakat Sasak di Desa Barabali. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan fenomenologis dan pemilihan informan menggunakan teknik Snowball Sampling. 

Teori yang digunakan adalah Fenomenologi Alfred Schutz dan Konstruksi Sosial Peter L. 

Berger. Hasil dari penelitian ini adalah motif sebab pelaksanaan ritual tegeteng adalah 

mencegah pernikahan dini, mencoba ilmu yang dipelajari, tidak memiliki pekerjaan yang 

sukses, tidak setuju dengan pilihan anak, dan menghindari pergaulan bebas. Sedangkan motif 

untuk pelaksanaan ritual tegeteng adalah menikah ketika sudah dewasa secara psikis dan 

mental, menggunakan ilmu kepada orang lain, sukses bekerja, membantu orang tua bekerja 

dan mendapatkan pasangan yang baik. Ritual tegeteng dimaknai sebagai proses yang 

dilakukan agar seorang anak tidak memiliki keinginan untuk menikah dan dapat fokus pada 

pekerjaan atau pendidikannya. 

Kata kunci: Ritual Tegeteng, Fenomenologi, Konstruksi Sosial, Belian Sasak, Barabali 

 

Abstract 

This research discusses the tegeteng rituals that exist in Sasak community in Barabali Village 

of Central Lombok. People still believe in the ritual of tegeteng and believe that belian or 

shaman has a special position and is very trusted by the community. The focus of this 

research is how the history of tegeteng rituals, what are the motives for the implementation of 

tegeteng rituals, and how the community interprets tegeteng rituals for families in sasak 

communities in Barabali village. The study used qualitative methods with phenomenological 

approaches and informant selection using the Snowball Sampling technique. The theories 

used are the Phenomenology of Alfred Schutz and the Social Construction of Peter L. Berger. 

The results of this study are the motive because the implementation of the ritual is to prevent 

early marriage, try the science learned, do not have a successful job, disagree with the choice 

of children, and avoid promiscuity. While the motive for the implementation of the slash 

ritual is to get married when you are adults psychically and mentally, use knowledge to 

others, successfully work, help parents work and get a good partner. Tegeteng ritual is 

interpreted as a process carried out so that a child has no desire to marry and can focus on 

his work or education. 
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Pendahuluan  

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, yang terdiri atas beragam 

suku bangsa, adat istiadat, ras, agama, maupun bahasa. Setiap suku bangsa masing-masing 

memiliki budaya dan tradisi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tradisi diartikan 

sebagai kebiasaan yang turun temurun dalam masyarakat, baik itu dalam bentuk bahasa 

sehari-hari maupun budaya seperti perkawinan, pesta adat, kematian, upacara pengobatan dan 

lain sebagainya. Tradisi juga diartikan sebagai sesuatu yang telah diwariskan oleh para 

pendahulu atau nenek moyang secara turun temurun baik berupa simbol, prinsip, material, 

benda, maupun kebijakan (Rofiq, 2019).  

Bentuk dari kebudayaan daerah sangat banyak sekali salah satunya ritual. Ritual yang 

berdasarkan tradisi biasanya memiliki unsur magis dan memiliki tujuan tertentu dalam 

pelaksaanannya, sesuai dengan kepercayaan masyarakat yang melaksanakan ritual tersebut. 

Hal ini yang menyebabkan perbedaan dalam setiap budaya daerah. Sehingga setiap kelompok 

masyarakat mempunyai tujuan masing-masing dalam melakukan ritual tersebut. Kegiatan 

dalam ritual biasanya sudah diatur dan tidak dapat dilaksanakan secara sembarangan (Irma, 

2015). 

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan daerah yang masih memiliki berbagai 

kepercayaan. Beberapa unsur kepercayaan religius-magis yang masih di lestarikan oleh 

masyarakat seperti bebubus, kepercayaan terkait binatang seperti tikus, babi, ulat dan lain 

sebagainya memiliki kekuatan gaib. Masyarakat juga meyakini kekuatan supranatural dari 

ketobok dan kemalik, percaya pada mantra-mantra yang dapat mengakibatkan kekebalan 

tubuh, percaya pada pelet, senggeger serta sengasih-asih (Sasmanda, 2016). Masyarakat 

Sasak memiliki cara pengobatan belian dan sangat populer serta menjadi rujukan bagi para 

pasien yang ingin sembuh dari penyakitnya. Pengobatan belian sasak tidak hanya 

dimanfaatkan oleh masyarakat ekonomi kelas bawah, akan tetapi juga dimanfaatkan juga oleh 

masyarakat ekonomi kelas atas (Mirna, 2011). 

Kabupaten Lombok Tengah merupakan daerah yang masih mempertahankan berbagai 

tradisi, salah satunya seperti ritual tegeteng. Ritual tegeteng biasanya digunakan orang tua 

dengan tujuan agar anaknya tidak menikah. Ritual tegeteng merupakan tradisi yang tidak 

tertulis namun secara lisan yang secara turun temurun masih dipercaya dan berlaku bagi 

masyarakat lokal. Secara umum, ritual tegeteng dilakukan orang tua yang menginginkan 

anak-anaknya sukses dalam pendidikan. Dengan adanya ritual tegeteng ini diyakini bahwa 

orang yang bersangkutan  tidak akan terganggu lingkungan sekitar hingga pendidikan yang 
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ditempuh selesai. Selain itu, tujuan dipasangkannya getengan agar anak-anak mereka 

sebelum melangkah ke jenjang pernikahan harus matang secara fisik, mental sosial, ekonomi, 

serta pendidikan sehingga rumah tangga yang didambakan tercapai (Adita, 2020). 

Realitas sosial yang ada pada masyarakat Suku Sasak di Desa Barabali Lombok 

Tengah, adalah masyarakat masih menyakini ritual tegeteng dan mempercayai bahwa belian 

atau dukun mempunyai posisi istimewa dan sangat dipercaya oleh masyarakat. Belian 

merupakan warisan nenek moyang dan dianggap mampu mengobati penyakit kebatinan, serta 

dipertahankan oleh masyarakat Suku Sasak di Pulau Lombok khususnya di Desa Barabali. 

Penyelenggaraan pengobatan belian sasak masih bersifat tradisional, seperti salah satunya 

menggunakan rempah-rempah dan merupakan pengobatan turun temurun dari nenek moyang. 

Hal ini menjadi salah satu pilihan bagi sebagian masyarakat yang yakin akan keampuhan dan 

kehebatannya menyembuhkan berbagai penyakit, mulai dari penyakit ringan sampai penyakit 

parah (Mirna, 2011). 

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini untuk dapat memahami dan 

mendeskripsikan motif dilaksanakannya ritual tegeteng oleh masyarakat di Desa Barabali, 

dan memahami bagaimana masyarakat dalam memaknai ritual tegeteng bagi keluarga pada 

masyarakat Suku Sasak di Desa Barabali. Penelitian terkait belian sasak maupun ritual 

tegeteng juga pernah dilakukan sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Sahidu, 

dkk, (2013) dengan judul Pergeseran Peran Belian dalam Pemeliharaan Kesehatan 

Perempuan Suku Sasak disaat Kehamilan, penelitian Erman (2017) dengan judul Pengobatan 

Belian Pada Suku Petalangan Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten 

Pelalawan, dan penelitian Aini (2020) dengan judul Senggeteng Sebagai Upaya Pencegahan 

Pernikahan Dini Perspektif ‘Urf (Studi di Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten 

Lombok Timur, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun 

perbedaan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu peneliti mendalami permasalahan 

belian sasak dalam ritual tegeteng dengan fokus penelitian mengkaji motif dilaksanakannya 

ritual tegeteng oleh masyarakat, dan makna ritual tegeteng bagi keluarga pada masyarakat 

Suku Sasak di Desa Barabali. 

Teori yang peneliti gunakan adalah teori fenomenologi Alfred Schutz dan Kontruksi 

Sosial Peter L Berger. Untuk melihat bagaimana masyarakat memaknai ritual tegeteng bagi 

keluarga pada masyarakat Suku Sasak di Desa Barabali, peneliti mengkaji hal tersebut 

menggunakan teori Kontruksi Sosial Peter L.Berger. Selain bertujuan untuk melihat makna 

tegeteng bagi masyarakat Suku Sasak di Desa Barabali, penelitian ini juga melihat motif 
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ritual tegeteng yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Barabali, peneliti mengkaji hal 

tersebut menggunakan teori fenomenologi Alfred Schutz. 

 

METODE 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fenomenologi. Fenomenologi 

menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh 

kesadaran yang terjadi pada beberapa individu (Iyan, 2009). Metode penelitian yang 

digunakan adalah Kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena yang dialami oleh informan penelitian. Fenomena yang dikaji dalam 

penelitian ini terkait dengan ritual tegeteng pada masyarakat di Desa Barabali, data yang 

terkumpul dianalisis secara deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis dari informan dan dari 

perilaku yang diamati sebagaimana yang diutarakan oleh Bogdan dan Taylor dalam Lexy J 

Moleong (Moleong, 2010). Lokasi penelitian dilakukan di Desa Barabali Kecamatan 

Batukliang Kabupaten Lombok Tengah. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah individu yang menggunakan atau mempercayai serta mempraktekkan ritual tegeteng. 

Penentuan individu sebagai unit analisis dalam penelitian ini merujuk dalam Lexy J Moleong 

(Iyan, 2009). Informan dalam penelitian ini adalah orang yang memiliki informasi terkait 

ritual tegeteng. Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Snowball Sampling, yang merupakan teknik penentuan informan yang mula-mula jumlahnya 

kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi 

besar (Sugiyono, 2019). Informan pada penelitian ini adalah belian sasak, saudara atau orang 

tua yang melakukan ritual tegeteng dan anak yang mengalami tegeteng. 

 Peneliti mengunakan dua sumber dalam mengumpulkan data sehingga terdapat dua 

jenis data yang didapatkan dalam penelitian ini, yaitu (Sugiyono, 2019) : Pertama, data 

primer merupakan data yang diambil secara langsung oleh peneliti kepada sumbernya tanpa 

ada perantara. Dalam penelitian yang dilakukan, kata-kata dan tindakan informan yang 

diamati atau diwawancarai merupakan sumber data yang utama (Moleong, 2006). Kedua, 

data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul 

data, melainkan melalui orang lain atau melalui dokumen. Dalam penelitian yang dilakukan, 

sumber data sekunder diperoleh melalui buku, media internet, dan arsip desa untuk 

mendukung analisis dan pembahasan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

menggunakan teknik observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi 

(Sugiyono, 2019). Pertama, observasi partisipatif. Peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari 

informan yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Kedua, 
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wawancara  mendalam atau In-depth intervie dilakukan dengan suasana santai setelah 

informan percaya dan menerima peneliti, informan memberikan akses informasi secara 

mendetail. Ketiga, dokumentasi yang peneliti temukan berupa lelakak atau pantun-pantun 

zaman dahulu yang masih ada dan digunakan sebagai mantra. 

Peneliti sebagai instrumen utama juga menggunakan instrumen pendukung seperti 

pedoman wawancara, tape rekorder, camera, dan alat tulis untuk membantu pelaksanaan 

mencari data atau informasi yang dibutuhkan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis 

Miles and Huberman (1984) yaitu (Sugiyono, 2019) : Pertama, data collection atau 

pengumpulan dilakukan peneliti dengan observasi partisipan, wawancara mendalam, dan 

dokumentasi. Kedua, data reduction atau reduksi data berarti merangkum. Ketiga, data 

display atau penyajian data dalam penelitian ini dengan teks yang bersifat naratif. Keempat, 

Conclusion drawing/verification atau penarikan kesimpulan dan verifikasi. Uji keabsahan 

data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan Uji Kredibilitas. Uji kredibilitas atau 

kepercayaan terhadap data hasil penelitian ini antara lain dilakukan dengan cara triangulasi 

atau melakukan pengecekan dari berbagai sumber data yang didapatkan, perpanjangan 

pengamatan dan wawancara dengan kembali ke lapangan dengan meningkatkan ketekunan, 

dan mengadakan member check atau pengecekan data yang diproleh peneliti dari informan 

agar informasi yang diproleh dan digunakan dalam penulisan laporan skripsi sesuai dengan 

apa yang dimaksud informan (Sugiyono, 2019). Waktu penelitian ini berlangsung selama 6 

bulan terhitung mulai dari bulan Februari sampai dengan bulan Agustus 2021. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Daerah Penelitian 

Desa Barabali berada di kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah Nusa 

Tenggara Barat (NTB). Penduduk Desa Barabali berjumlah 17647 jiwa, diantaranya 

penduduk laki-laki berjumlah 7563 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 10084 jiwa. 

Jumlah kepala keluarga 5042 KK dan kepadatan penduduk 2.587,54 per KM2. Perekonomian 

Desa Barabali secara umum di dominasi pada sektor pertanian yang sistem pengelolaanya 

sudah ada yang semi tradisional dan masih ada yang tradisional. Mata pencaharian penduduk 

Desa Barabali diantaranya adalah petani, buruh tani, buruh swasta, PNS, pengrajin, 

pedagang, peternak, montir, para medis, dll.  Agama yang dianut penduduk Desa Barabali 

diantaranya adalah agama Islam dan Hindu.  

                                                             
2 Ibid. Hal. 8. 
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Motif Pelaksanaan Ritual Tegeteng oleh Masyarakat di Desa Barabali 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ritual tegeteng ini dilakukan kepada perempuan 

dan laki-laki yang baru pubertas (kanaq taeq kebeleqn). Sejauh ini, ritual tegeteng dilakukan 

pada anak perempuan. Ritual tegeteng tidak hanya bisa dilakukan untuk seorang anak namun 

juga bisa dilakukan untuk tetangga, saudara ataupun seseorang yang dicintai. Getengan bisa 

dilepas jika orang tua yang melakukan getengan telah mengizinkan anaknya menikah, dan 

jika getengan dilakukan oleh orang lain seperti pacarnya maka getengan biasanya dilepas 

karena sudah memiliki pacar baru,  kasihan, sudah tidak memiliki perasaan, dll. 

Orang yang melakukan getengan percaya dengan keampuhan getengan tersebut karena 

dianggap ritual tegeteng sudah terbukti mampu membuat seseorang yang digeteng untuk 

tidak menikah. Orang yang melakukan getengan percaya karena ada buktinya dan orang yang 

melakukan getengan atau belian Sasak sebagai orang yang terlibat melakukan getengan 

sebelum menggunakan ilmunya ke orang lain sebelumnya terlebih dahulu ia memperaktikkan 

apakah ilmunya benar-benar bisa atau tidak. Namun juga terkadang ada yang ilmunya  bisa 

digunakan dan tidak tergantung setiap kepercayaan. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu 

informan T.S bahwa: 

“Lamun araq dengan dateng begeteng ye unikh kene e pas te begeteng serahan 

selapuk jok Allah ta’ale, ite cume jari perantare masalah hasil serahn jok Allah. 

Lamun wah Allah ngizinan berhasil jak eakn berhasil laguk brembe-bermbe te 

entan lamun Allah ndeq ngizinan jak ndekn yak berhasil ”. 

 Diterjemahkan oleh peneliti kedalam bahasa Indonesia: 

“Jika ada yang datang ingin melakukan getengan, saya menjelaskan bahwa 

saat melakukan getengan serahkan semuanya kepada Allah, saya hanya sebagai 

perantara hasilnya serahkan ke Allah. Kalau Allah mengizinkan maka akan 

berhasil namun bagaimanapun usahanya jika belum izin Allah maka tidak akan 

berhasil.  

 

Hal senada juga dikatakan oleh informan I.ISH Isah mengatakan bahwa: 

“Mukh sadukn tegeteng ni sengak selame niqn tetun iniq beng kanak ndk mele 

merariq. Laguk percayek endah ndekn gare-gare belian doang laguk siq takdir 

ato keputusan Allah selapukn terjadi laguk langan perantare belian. Tetepkh 

endah bedoe adek tekabul keinginank sengak lamun Allah dek ngizinan jak 

walaupun te jok belian pastin ndekh yak iniq, jari selapuk sak terjadi deqn lepas 

olek keputusan Allah ”. 

 

Diterjemahkan oleh peneliti kedalam bahasa Indonesia: 

“Saya percaya tegeteng karena selama ini memang benar bisa membuat anak 

untuk tidak cepat menikah. Namun saya juga percaya ini semua bukan karena 

beliannya namun karena memang takdir atau keputusan Allah namun melalui 

perantara belian.  Dan saya juga berdoa kepada Allah supaya keinginan saya bisa 

dikabulkan. Karena jika memang Allah tidak menghendaki walaupun kita ke 
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belian pasti tidak akan bisa, jadi semua yang terjadi juga tidak lepas dari kehendak 

Allah”. 

 

Setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki motif tertentu yang 

melatar belakangi seseorang melakukan tindakan tersebut. Motif dapat menggambarkan 

keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Menurut Schutz ada dua fase untuk 

menggambarkan tindakan seseorang. Dua fase yang diusulkan Schutz diberi nama tindakan 

because motive yang merujuk pada masa lalu atau alasan mengapa seseorang melakukan 

tindakan dan tindakan in order to motive, yang merujuk pada masa yang akan datang atau 

untuk apa ia melakukan tindakan (Arnada, 2017).  

Berdasarkan informasi dari informan penelitian, motif pelaksanaan ritual tegeteng 

yakni:  

Tabel 4.2. Motif Sebab dan Motif Untuk Orang Tua Melakukan Getengan 

 

 

Motif Sebab (Because Motive) Motif Untuk (In Order To Motive) 

1. Mencegah terjadinya pernikahan dini. 

2. Terjadi perceraian sehingga banyak 

janda/duda dengan usia muda. 

3. Menikah saat mental, jiwa, dan 

pikiran belum matang 

1. Supaya menikah saat kematangan psikis 

dan mental 

2. Menginginkan pernikahan anak 

langgeng dan meminimalisir perceraian 

 

1. Menikah saat sudah hamil 

 

1. Menjaga anak 

1. Anak tidak lulus sekolah karena 

memilih menikah 

1. Ingin melihat anak fokus dan lulus 

sekolah 

2. Belum ada rumah dan penghasilan 

3. Kekhawatiran orang tua jika anaknya 

tidak mampu menafkahi istrinya 

1. Ingin anak sukses dalam hal pekerjaan 

agar bisa menafkahi istri 

2. Meminimalisir konflik dan keretakan 

dalam rumah tangga 

1. Orang tua takut ditinggal 

2. Tidak setuju dengan pasangan anak 

3. Marah dan dendam 

1. Agar bisa membantu orang tua bekerja 

2. Menginginkan pasangan yang baik 

untuk anaknya 

3. Agar tidak menikah dengan orang lain 

1. Mencoba ilmu yang dipelajari 1. Menggunakan ilmu kepada orang lain 
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1. Mencegah Terjadinya Pernikahan Dini 

Orang tua menginginkan anaknya menikah saat benar-benar telah siap mental, 

jiwa raga, dan pikiran yang matang. Karena realitas yang ada bahwa banyak yang 

melakukan pernikahan dini dan berujung berceraian. Sehingga tidak heran banyak 

ditemukan janda ataupun duda dengan usia yang masih muda. Dari hasil wawancara 

bahwa tegeteng itu penting supaya seseorang yang menikah dan menjalin rumah tangga 

bisa memiliki kematangan psikis dan mental. Karena kematangan psikis maupun 

mental sangat penting dalam pernikahan untuk meminimalisir konflik dan keretakan 

dalam rumah tangga. 

2. Mencoba Ilmu yang dipelajari 

Menurut salah satu informan yang pernah melakukan getengan kepada anaknya 

yakni T.S mengungkapkan bahwa ia melakukan getengan kepada anak awalnya ingin 

mencoba ilmu yang didapat apakah bisa digunakan atau tidak. Salah seorang belian 

sasak lainnya juga menuturkan bahwa kalau sudah memiliki ilmu, selanjutnya ilmu 

tersebut harus dicoba sebelum digunakan untuk orang lain apakah bisa atau tidak. 

Sehingga dilakukan melakukan percobaan ke anak dan jika bisa barulah digunakan 

kepada tetangga hingga menyebar dan banyak orang yang datang untuk melakukan 

getengan. Jika tegeteng dipasangkan kepada anak-anak mereka sebagai sebuah 

percobaan. Ilmu yang telah mereka dapatkan pertamakali dicoba kepada anaknya 

apakah bisa digunakan atau tidak sebelum digunakan kepada orang lain. 

3. Faktor Pendidikan 

Orang tua atau keluarga yang melakukan getengan kepada seorang anak biasanya 

didasarkan atas motif ingin melihat anaknya lulus sekolah atau kuliah dan bisa 

mendapatkan pekerjaan. Dari pendapat informan tersebut bahwa motif dipasangkannya 

getengan supaya anak atau adik mereka bisa sukses dalam hal pendidikan. Bisa lulus 

sekolah kejenjang yang lebih tinggi dan bisa mendapatkan pekerjaan. Karena setelah 

getengan dipasangkan seorang anak tidak akan terganggu dalam menuntut ilmu dengan 

hal yang tidak penting seperti pacaran-pacaran atau memikirkan laki-laki. 

4. Faktor Pekerjaan 

Seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan yaitu I.ISH yang mengatakan 

bahwa: 

“Laeq endah juluan wahk geteng anak mame laguk geteng ringan aden 

dek aru lalok merarik, takutk laun tibe-tiben lalo bait anak dengan laguk 

bale dekn man bedoe takutk endah endekn tao impan seninen. Yeampokh 

geteng e adekn dek pikiran berayean molahn lalo begawean terus mauk 

pinak bale bedoe tabungan molahn lemak merarik. Soal penok kanak nani 
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merarik modal cinte doang terus besopok knce dengan toakn terus sak araq 

doang jari masalah beng e besiak antare mentoaq knce menantu”. 

Diterjemahkan oleh peneliti kedalam bahasa Indonesia: 

“Dulu juga saya pernah melakukan getengan ringan kepada anak saya 

yang laki-laki supaya tidak cepat menikah, saya takut nantinya dia tiba-tiba 

pergi mengambil anak orang sedangkan rumah belum ada dan saya takut 

nantinya dia tidak bisa menafkahi istrinya. Sehingga saya memutuskan 

untuk geteng anak saya agar dia tidak memikirkan pacaran supaya mau 

kerja sehingga bisa membangun rumah dan memiliki tabungan untuk 

menikah. Soalnya banyak anak sekarang menikah modal cinta saja terus 

tinggal bersama orang tua dan ada saja masalah atau konflik yang terjadi 

antara mertua dan menantu”. 

5. Takut Ditinggal dan Tidak Setuju dengan Pilihan Anak 

Getengan juga dilakukan karena orang tua tidak mau ditinggal anaknya untuk 

menikah dan juga karena orang tua tidak setuju dengan pilihan sang anak dan berharap 

bisa mendapat pasangan yang lebih baik. Salah satu orang tua yang pernah melakukan 

getengan kepada seorang anak, yakni I.G menyatakan bahwa: 

“Laeq pas lamun wah pade lulus sekolah terusn doang merarik. 

Yeampokh sak lalo nyerek geteng n sepi-sepi adekn dek lalo merarik, soal 

jak gakn anak nine jari dek man siep eak tebilin”. 

 

Diterjemahkan oleh peneliti kedalam bahasa Indonesia: 

“Dulu setelah lulus sekolah anak-anak langsung menikah. Sehingga 

saya diam-diam segera pergi melakukan getengan kepada anak saya supaya 

anak saya tidak menikah karena dia anak perempuan satu-satunya dan saya 

belum siap ditinggal menikah”. 

 

6. Terhindar dari Pergaulan Bebas 

Seperti yang dikatakan oleh I.ISM yang pernah melakukan getengan kepada 

adiknya menyatakan: 

“Lamun wah geteng arik k nu aman idap k, soal nani ye ruen kanak 

tegonceng macem lain sik berayen, macem bae taon ketemuan leq luah 

bale, terus penok kanak sak merarik laguk wah betian bejulu. Yeampok 

geteng e bae arik k aden tutuk sekolah terus adekn sak kah berayean aden 

terhindar olek pergaulan sak ndek-ndekn. Terus lamunk wah geteng arik k 

ndek wah sak bae engat-engat e lalo-lalo sugul mule jak laek sebelum 

geteng e berayen doang dateng tutut e jok bale”. 

 

Diterjemahkan oleh peneliti kedalam bahasa Indonesia: 

“Setelah saya melakukan getengan kepada adik saya, saya merasa 

aman dan tidak khawatir. Soalnya sering sekali saya melihat anak-anak 

dibonceng keluar oleh pacarnya, ketemuan diluar rumah dan banyak yang 

menikah namun sudah hamil duluan. Sehingga saya memutuskan untuk 

geteng adik saya supaya dia fokus sekolah tidak pacaran dan terhindar dari 

pergaulan bebas. Setelah saya geteng, saya tidak pernah melihat adik saya 

keluar padahal sebelum saya geteng sering sekali pacarnya datang 

menjemputnya kerumah”. 
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Pemaknaan Ritual Tegeteng oleh Keluarga pada Masyarakat Suku Sasak di Desa 

Barabali 

Tegeteng sebagai ritual dalam masyarakat Suku Sasak sudah turun temurun sejak 

zaman dahulu. Ritual tegeteng adalah proses pengambilan obat ke belian sasak untuk 

mengikat anak supaya tidak ingin untuk menikah. Setelah anak digeteng, dia tidak mau 

menikah walaupun banyak teman laki-lakinya yang datang ke rumah namun jika diajak 

menikah ia tidak mau dan kalau dibahas tentang pernikahan ia akan marah. Tegeteng 

memiliki dampak positif dan negatif jika dilakukan kepada seorang anak. Seperti yang 

dikatakan oleh salah satu belian sasak yaitu T.S menuturkan bahwa: 

“Jari sak aran tegeteng nu berarti teiket laguk ndek secare fisik. Teiket siq doe 

aden sak tegeteng ndek mele merarik. Lamuk wah geteng dengan biasen sak terjadi 

kanak sak tegeteng nu fokus jok pendidikan atau pegawean sengak nie sak tegeteng 

ndekn pikiran mame ye siqn dek mele merarik. Dampak positif kanak saq tegeteng nu 

lebih fokusn leq pendidikan kance pegawean terus deqn berangen merarik bajang. 

Lamun dampak negatif jak kanak nu iniqn dek iniq merarik sampe eraq ”. 

Diterjemahkan oleh peneliti kedalam bahasa Indonesia: 

“Tegeteng itu berarti diikat namun tidak diikat secara fisik. Maksudnya diikat 

oleh doa agar orang yang digeteng tidak ada keinginan untuk menikah. Yang terjadi 

setelah saya melakukan getengan kepada seseorang anak biasanya anak itu akan 

lebih fokus ke pendidikan ataupun ke pekerjaannya karena dia tidak memikirkan 

laki-laki dan menyebabkan tidak mau menikah. Dampak positif tegeteng ini adalah 

anak bisa fokus ke pendidikan atau pekerjaannya dan tidak menikah pada usia 

remaja. Dampak negatifnya adalah anak yang digeteng bisa saja tidak menikah untuk 

seumur hidup”. 

Seorang anak yang digeteng oleh orang tuanya tidak mengetahui jika dirinya digeteng. 

Menurut salah satu informan yang pernah digeteng oleh orang tuanya yaitu KR, menceritakan 

bahwa: 

“Sak muk ktaon tegeteng nuqn adek te ndk mele merarik. Ndekh ketaon ntan k 

tegeteng laek, ye taok k ktaon pas tepandik telepas. Perasaan pask ktaon tegeteng 

gdek knce iroqk. Pasm tegeteng nu memang mum idapn ndek mele merarik, soal laek 

penok batur mame kncek deket laguk ndek wah care serius apelagi yak tetenak 

merarik dek mele. Terus pask lalo tepandik telepas getengan, beberapa bulan  araq 

kancek kenal mame leq groub WA, lamuk wah kenalan terusn betenak merarik terus 

langsung k mele. Angkk perasaan sak mele merarik nu araq pask wah tepandik siq 

belian. Lamun dampak positifn merarik jari penunde adet dek merarik kodek, laguk 

lamun dampak negatifn jak ndet iniq serius leq dengan mame marak terkesan te php-

an e”. 

 

Diterjemahkan oleh peneliti kedalam bahasa Indonesia: 

“Yang saya tahu tegeteng itu tujuannya agar tidak menikah. Dulu saya tidak tahu 

kalau saya digeteng, saya mengetahuinya saat dimandikan untuk dilepas. 

Perasaannya setelah tahu adalah marah dan sedih. Yang dirasakan saat digeteng tidak 

ada keinginan untuk menikah, walaupun dulu banyak teman laki-laki namun saya 

tidak pernah serius dan jika saya diajak nikah saya tidak mau. Setelah getengan 
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dilepas dan saya dimandikan, beberapa bulan kemudian saya berkenalan dengan laki-

laki di groub WA, lalu dia mengajak saya menikah dengan datang kerumah untuk 

izin ke orang tua dan kita menikah. Perasaan mau menikah timbul setelah saya 

dimandikan. Dampak positif tegeteng menurut saya menunda menikah dini. Untuk 

dampak negatifnya tidak pernah serius dengan laki-laki dan hanya terkesan 

memberikan harapan palsu saja”. 
 

Salah seorang informan belian sasak A.U menjelaskan bahwa tegeteng juga berarti 

mengelilingi dengan doa. Doa diibaratkan tali untuk mengikat seseorang agar tidak menikah. 

Sehingga tidak ada pikiran untuk hal-hal lain yang tidak penting, dan tegeteng berarti 

perasaan mati atau nafsunya dirusak sehingga mengakibatkan tidak adanya perasaan ke laki-

laki. Dampak positif tegeteng supaya anak tidak menikah dan lebih fokus ke pendidikan atau 

pekerjaan. Dampak negatif tegeteng anak bisa saja tidak bisa menikah untuk selamanya, 

karena ketika seseorang digeteng maka sudah tidak ada perasaan ke laki-laki, walaupun kita 

memaksanya untuk menyukai atau menikah dengan seseorang maka ia tidak mau dan bahkan 

akan marah karena nafsunya sudah tidak ada (perasaannya mati), dan ketika sudah tua tidak 

ada yang dia kerjakan karena kerjapun malas, dan semua hal menjadi tidak dikerjakan karena 

nafsu yang ada sudah dirusak. 

Individu dipandang sebagai acting subject makhluk hidup yang senantiasa bertindak 

dalam kehidupan sehari-hari yang dijalaninya. Tindakan-tindakan yang dilakukannya bukan 

sekedar respons biologis terhadap suatu stimulus tertentu, tetapi berangkat dari makna-makna 

subjektif yang dimiliki sang subjek sehingga terkontruksinya realitas ritual tegeteng dalam 

benak individu dan sebuah pengetahuan terkait ritual tegeteng dapat terbentuk ditengah-

tengah masyarakat (Samuel. 2012). Terjadi dialektika antara individu menciptakan 

masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Proses dialektika ini terjadi melalui 

eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi (Bungin, 2008). Proses dialektika ketiga momen 

tersebut, dalam konteks ini dapat dipahami sebagai berikut: 

Pertama, proses momen eksternalisasi merupakan proses penyerapan pengetahuan dari 

luar diri individu yang didapatkan dalam proses sosialisasi dalam sebuah lingkungan 

masyarakat yang berlangsung seumur hidup manusia. Apabila melihat fenomena belian Sasak 

dalam ritual tegeteng pada masyarakat Suku Sasak yang terjadi berdasarkan penelitian di 

lapangan bahwa pemaknaan orang tua atau saudara terkait ritual tegeteng merupakan hasil 

dari akumulasi pengetahuan yang didapatkan dari pengalaman yang didapati didalam 

lingkungan tempat tinggalnya. Tindakan orang tua atau saudara yang memilih melakukan 

getengan kepada seorang anak dan tindakan belian sasak yang belajar mendapatkan ilmu 

tegeteng merupakan hasil pembiasaan (habitualisasi) yang muncul dari alam kesadaran 
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karena terbiasa menyaksikan atau mendengarkan aktivitas ritual tegeteng secara simultan dan 

seiring berjalannya proses melakukan ritual tegeteng tersebut, orang tua atau keluarga 

melakukan penyesuaian atau proses adaptasi pada lingkungan sosial tempat mereka tinggal. 

Pengalaman yang didapatkan dari realitas sosial yang dijalani kemudian menjadi sebuah 

pengetahuan tersendiri bagi orang tua atau keluarga yang dikontruksi sebagai sebuah 

pengetahuan terhadap tindakan yang dilakukan. Proses eksternalisasi orang tua atau keluarga 

yang melakukan getengan kepada seorang anak merupakan hasil dari cerita orang tua, 

informasi tetangga, ataupun pengalaman yang didapatkan dari kehidupan sehari-hari yang 

terinternalisasi mengenai ritual tegeteng. Pada proses eksternalisasi  tindakan atau prilaku 

orang tua atau keluarga yang akan melakukan getengan kepada seorang anak ditunjukkan 

dengan ciri mendatangi belian Sasak dan membawa andang-andang.  

Kedua, setelah individu menyerap pengetahuan pada proses momen eksternalisasi yang 

berada diluar diri individu kemudian individu akan berada pada tahap objektivikasi. 

Objektivikasi merupakan suatu proses pemaknaan kembali proses eksternalisasi dengan cara 

beradaptasi dengan kontruksi yang sudah ada. Objektivasi adalah interaksi dengan dunia 

intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami institusionalisasi. Dalam hal ini, ritual 

tegeteng yang masih dapat ditemukan di Desa Barebali ini bahwa tindakan para orang tua 

atau keluarga muncul akibat adanya kontruksi pengetahuan mengenai tegeteng itu sendiri. 

Orang tua atau keluarga yang sebelumnya sudah menyerap kontruksi yang berada diluar 

dirinya mulai mengikuti dan beradaptasi dengan mempelajari dan melaksanakan ritual 

tegeteng. Fenomena orang tua yang melakukan getengan kepada seseorang anak muncul dan 

belian sasak yang mempelajari ilmu tegeteng akibat adanya kontruksi pengetahuan dalam 

kehidupan sehari-hari. Dimana menurut informan,  orang tua melakukan getengan karena 

sudah terbuktinya ritual tersebut untuk membuat seorang anak tidak menikah, dan belian 

sasak  yang mempelajari ilmu tegeteng karena pada zaman dahulu mencari ilmu baru menjadi 

hal yang biasa ditengah masyarakat. Hal itulah yang kemudian menjadi sumber pembenaran 

atau legitimasi dalam tindakan mempelajari ilmu tegeteng dan melakukan getengan. Ritual 

tegeteng yang dilakukan pada tahap ini sebagai ciri atau simbol yang tercipta dari proses 

pelembagaan pada tahap objektivikasi berupa suatu ritual yang diwariskan dari orang 

terdahulu yang ada di Desa Barabali yang diwujudkan dalam kegiatan mendatangi belian 

Sasak dengan membawa andang-andang. Melakukan ritual tegeteng dan mempelajari ilmu 

tegeteng merupakan realitas yang timbul dari hasil adaptasi kebiasaan orang terdahulu. 

Sebagian besar informan mengenal ilmu ritual tegeteng semenjak mereka masih kecil yang 

secara langsung  dikenalkan oleh orang tua berupa cerita-cerita. Dari sinilah tahap momen 
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objektivikasi dimulai dari apa yang dilihat atau didengar kemudian beradaptasi dan mulai 

mengikuti. 

Ketiga, Internalisasi adalah momen individu mengidentifikasi diri dalam dunia sosio 

kultural. Internalisasi terjadi melalui mekanisme sosialisasi. Melalui internalisasi, realitas 

sosial yang obyektif diluar manusia (sebagai intitusi) menjadi realitas yang juga obyektif di 

dalam manusia (sebagai bagian dari kesadaran). Artinya, orang tua atau keluarga yang 

melakukan getengan kepada seorang anak merupakan kenyataan subjektif melakukan 

peresapan terhadap apa yang sudah dilihat, alami, dan jalani yang merupakan kenyataan 

objektif. Realitas tersebut kemudian direnungkan dan direalisasikan secara subjektif sebagai 

individu yang merupakan bagian dari anggota masyarakat yang menjalani ritual tegeteng 

tersebut. Sosialisasi primer merupakan tahap awal yang dialami individu pada masa kecil 

disaat ia diperkenalkan dengan dunia sosial. Pada fenomena ritual tegeteng, terdapat proses 

primer yakni dimana orang tua atau saudara yang melakukan getengan  kepada anaknya 

sudah dibentuk pengetahuan tentang ritual tegeteng dan diperkenalkan oleh orang-orang 

terdekat seperti orang tua atau keluarga sehingga proses sosialisasi primer dalam ritual 

tegeteng ini akan mempengaruhi pemikiran dan tindakan dimasa yang akan datang. 

Sosialisasi sekunder merupakan sosialisasi yang dialami individu pada usia dewasa dan 

memasuki dunia publik, dunia pekerjaan dalam lingkungan yang lebih luas. Apabila melihat 

fenomena ritual tegeteng yang terjadi, munculnya tindakan orang tua melakukan getengan 

kepada seorang anak ini terjadi akibat berlangsungnya sosialisasi sekunder juga. Hal tersebut 

seperti yang dijelaskan informan bahwa ia mengetahui ritual tegeteng ini dari cerita orang-

orang atau tetangga, dan hasil pengalaman dunia sehari-hari. Adapun fase terakhir dari proses 

internalisasi ini adalah terbentuknya identitas. Pada anggota masyarakat yang melakukan 

ritual tegeteng memiliki identitas bahwasanya para orang tua atau keluarga melakukan ritual 

tegeteng sebagai upaya untuk mencegah anaknya menikah.  

 

Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebelumnya sesuai dengan fokus penelitian dapat 

dikemukakan kesimpulan dari skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Motif sebab (Because Motive) dilaksanakannya ritual tegeteng adalah mencegah 

terjadinya pernikahan dini, banyak terjadi perceraian sehingga banyak janda atau 

duda dengan usia masih muda, banyak yang menikah saat mental, jiwa, dan pikiran 

belum matang,  mencoba ilmu yang dipelajari, banyak anak tidak lulus sekolah 

karena memilih menikah,  belum ada rumah dan penghasilan, kekhawatiran orang 
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tua jika anaknya tidak mampu menafkahi istrinya, orang tua takut ditinggal,  tidak 

setuju dengan pasangan anak, adanya perasaan marah dan dendam, dan banyak 

yang menikah saat sudah hamil. Sedangkan motif Untuk (In Order To Motive) 

dilaksanakannya ritual tegeteng adalah supaya menikah saat kematangan psikis dan 

mental, menginginkan pernikahan anak langgeng dan meminimalisir perceraian, 

menggunakan ilmu kepada orang lain, ingin melihat anak fokus dan lulus sekolah, 

ingin anak sukses dalam hal pekerjaan agar bisa menafkahi istri, meminimalisir 

konflik dan keretakan dalam rumah tangga, agar bisa membantu orang tua bekerja, 

menginginkan pasangan yang baik untuk anaknya, agar tidak menikah dengan 

orang lain, dan untuk menjaga sang anak dari hal negatif. 

2. Ritual tegeteng dimaknai sebagai proses yang dilakukan agar seorang anak tidak 

memiliki keinginan untuk menikah dan bisa fokus ke pekerjaan atau 

pendidikannya. Tegeteng itu berarti diikat namun tidak diikat secara fisik. 

Maksudnya diikat oleh doa agar orang yang digeteng tidak ada keinginan untuk 

menikah. Tegeteng juga berarti mengelilingi dengan doa. Doa diibaratkan tali 

untuk mengikat seseorang agar tidak menikah. Sehingga tidak ada pikiran untuk 

hal-hal lain yang tidak penting, dan tegeteng berarti perasaan mati atau nafsunya 

dirusak sehingga mengakibatkan tidak adanya perasaan ke laki-laki.  

 

Daftar Pustaka 

Adita Masrori Aini, 2020. Skripsi: Sembeq Tegeteng Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan 

Dini Perspektif ‘URF (Studi di Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok 

Timur). UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. (Link:http://etheses.uin-

malang.ac.id/23462/. Diakses pada 13 April 2021. 

Afriani, Iyan. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. (Link: https://adoc.pub). Diakses pada 15 

November 2020. 

Aini, Adita Masrori, 2020. Skripsi: Sembeq Tegeteng Sebagai Upaya Pencegahan 

Pernikahan Dini Perspektif ‘URF (Studi di Desa Wakan Kecamatan Jerowaru 

Kabupaten Lombok Timur). UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Alia, Mirna Nur.  2011. “Belian Sasak di Tengah Pengobatan Modern”, Jurnal Pendidikan 

Sosiologi. (Online). Vol 1, No 1 (2011). 

Arnada, Revo Kusuma. 2017.  Skripsi: Fenomena Komunitas DX Bandoeng Bandung, Jawa 

Bara, Studi Fenomenologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan 

(http://repository.unpas.ac.id/id). Diakses pada 10 Maret 2020. 

Bungin, Burhan. 2008. Konstruksi Sosial Media Massa:Kekuatan Pengaruh Media Massa, 

Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan 

Thomas Luckmann. Jakarta: Kencana. 



 

|259|         Seminar Nasional Sosiologi  | Vol. 2 Tahun 2021 

Unram 
SeNSosio 

Erman. 2017.  “Pengobatan Belian Pada Suku Petalangan Desa Betung Kecamatan 

Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan”. JOM FISIP Vol. 4 No. 1 Februari 2017. 

Irma, Eka Martina. 2015. Skripsi: Ritual Bebubus (Sasak) Mangkung dan Nilai-Nilai yang 

Terkandung di Dalamnya Studi Diskriptif Pada Masyarakat Jerowaru Lombok Timur. 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. (http://eprints.unram.ac.id). Diakses pada 13 

April 2021. 

Junaidi. Ali. 2020. Profil Desa dan Kelurahan. Barabali Kecamatan Batukliang Kabupaten 

Lombok Tengah.  

Moleong, LJ. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya 

Offset.  

Moleong, LJ. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya 

Offset.  

Muksin. Adnan. 2019. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 

2019-2025. Pemerintah Desa Barabali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok 

Tengah. 

Rofiq, Ainur. 2019. Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam. Jurnal Ilmu 

Pendidikan Islam (Online). Vol 15, No 2, September 2019.  

Sahidu, Adriana Monica. Et.al. 2013. “Pergeseran Peran Belian Dalam Pemeliharaan 

Kesehatan Perempuan Suku Sasak di Saat Kehamilan”. Jurnal Masyarakat, Kebudayaan 

dan Politik. (Online).  Vol. 26, No. 1, tahun 2013. 

Samuel,  Hanneman. 2012. Peter L Berger: Sebuah Pengantar Ringkas. Depok: KEPIK. 

Sasmanda, Sipa. 2016. “Kepercayaan Religius-Magis Masyarakat Pedesaan Kecamatan   

Jerowaru Lombok Timur-NTB”, Jurnal Historis. (Online). Vol.1, No. 1, Desember 2016. 

Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA.  

  


	Y. A. Wahyuddin1, Sirwan Yazid Bustami 2, Ismah Rustam3
	Pendahuluan
	Metode penelitian
	Hasil dan Pembahasan
	Tabel 1. Usia Harapan Hidup (UHH) Provinsi NTB Tahun 2018-2020.
	Gambar 3.
	Gambar 4. Grafik Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi NTB dan Nasional tahun 2010-2019.
	Gambar 5. Grafik Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi NTB dan Nasional tahun 2010-2019.
	Gambar 5. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur dan Beberapa Provinsi serta Nasional
	Gambar 6. Perkembangan Pengeluaran per Kapita Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2010-2019
	Kesimpulan
	Daftar Pustaka
	Abstract
	Keywords: Halal Center, Policy, Halal Label The basics.

	Kata Kunci : Halal Center, Kebijakan, Label Halal
	Tinjauan Pustaka
	2. Halal Center
	3. Sertifikasi Halal
	4. Media kontribusi
	Metode
	Hasil Dan Pembahasan
	B. Profil Halal Center
	C. Visi Misi dan Tujuan Halal Center
	D. Program dan Struktur Halal Center
	E. Kemitraan Halal Center
	F. Kebijakan Rektor Tentang Pembentukaan Halal Center UTM Sebagai Media Kontribusi Terhadap Masyarakat
	Kesimpulan
	Daftar Pustaka
	Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Penjaminan Halal Pada Pelaku ATV Dan Photografer Usaha
	Di Destinasi Wisata Lon Malang Sampang
	Keywords: Tourism Potential, Business Actor, Halal Product Guarantee
	Abstrak
	Kata Kunci: Potensi Wisata, Pelaku Usaha, Jaminan Produk Halal
	Metode (1)
	Pembahasan
	Daftar Pustaka (1)
	HASIL DAN PEMBAHASAN
	KESIMPULAN
	UCAPAN TERIMAKASIH
	Metode Penelitian
	Hasil dan Pembahasan
	Perilaku Masyarakat dalam Mempertahankan Budaya Lokal
	Masyarakat Sembalun merupakan masyarakat pendatang dari Persia, India dan Paqsai, yang datang pada abad ke-7. Saat ini warga yang menetap di Sembalun selain suku Sasak adalah warga Sulawesi, Jawa dan Sumatera. Salah satu situs bersejarah di Sembalun L...
	Budaya lokal yang dimiliki masyarakar Sembalun Lawang merupakan kekayaan yang dimiliki bersama dan dilestarikan agar tidak punah atau bahkan diklaim oleh pihak lain. Untuk mempertahankan budaya local tersebut, masyarakat Sembalun Lawang secara aktif i...
	Pendapat  diatas diperjelas lagi oleh informan S sebagai tour guide dalam petikan wawancara berikut
	Masyarakat Pelestari Budaya Sembalun Lawang
	Kesimpulan (1)
	Daftar Pustaka (2)
	Abstrak (1)
	Pendahuluan
	Metode Penelitian (1)
	Hasil Dan Pembahasan (1)
	 Maha Vihara Majapahit
	 Pertapaan Siti Inggil
	 Candi Brahu
	 Candi Gentong
	 Kerajinan Cor Kuningan
	 Batik Trowulan
	B) Latar Belakang Pembanguan Rumah Majapahit
	C. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Sebelum Dan Setelah Perkembangan
	1) Teori Interaksi Sosial
	2) Teori Irritation Index
	3) Teori Modernisasi
	Analisis Data Dengan Teori
	Kesimpulan (2)
	Referensi



