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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kemunculan dan perkembangan Islam di dunia Indo-Mlayu (termasuk dalamnya 

adalah Jawa) menimbulkan transformasi kebudayaan peradaban lokal. Transformasi suatu 

kebudayaan peradaban melalui pergantian agama dimungkinkan, karna Islam sendiri 

bukan hanya menekankan keimanan yang benar, tetapi juga tingkah yang baik. 

yang pada gilirannya harus diwujudkan setiap muslim dalam berbagai aspek 

kehidupan, dan tentu saja termasuk aspek budaya di dalamnya. Masuknya Islam ke Jawa, 

dalam konteks kebudayaan membawa dampak pada akulturasi Islam dan budaya Jawa1. 

Masuknya unsur kebudayaan baru di masyarakat Indonesia melewati jalur 

perdagangan sekalian membawa kepercayaan baru bagi masyarakat (Agama). Masuknya 

kepercayaan baru ini masyarakat tanah Jawa banyak mengakulturasikan nya dengan 

kebudayaan dalam kepercayaan sebelumnya yaitu Animisme dan Dinamisme. 

Agama dapat dikatakan sebagai kekuatan paling dahsyat dan berpengaruh di muka 

bumi ini. Sepanjang sejarah, gagasan dan komitmen keagamaan telah mengilhami individu 

dan kaum beriman untuk meninggalkan semua kepentingan pribadi yang sempit demi 

tercapainya nilai dan kebenaran yang lebih tinggi2. Kuatnya agama dalam mempengaruhi 

masyarakat untuk mengikutinya dalam kepercayaannya yang mana membuat mudahnya 

tercipta kebudayaan baru di masyarakat yang sudah memiliki kebudayaan sebelumnya. 

Kebudayaan masyarakat tanah Jawa sebelum agama Hindu-Buddha-Islam masuk 

masyarakat sudah memiliki kepercayaan Animisme dan Dimanisme ada beberapa peneliti 

yang menyebutkan bahwa kepercayaan masyarakat Trowulan era Majapahit kepada roh 

leluhur adalah sebuah kepercayaan kapitayan. Konteks dari dua pemahaman antara 

Animisme dan Dinamisme dengan Kapitayan sebenaranya hampir sama. Sebutan 

Kapitayan pemahaman ini menurut Agus Sunyoto adalah sebuah pemahaman masyarakat 

terdahulu kepada dewa-dewa, arwah dan segala sesuatu yang memiliki unsur magis. 

Animisme dan Dinamisme memberikan pemahaman secara global bahwa masyarakat 

                                                           
1 Aziz, D. K, “Akulturasi Islam dan Budaya Jawa” Fikrah Vol.I, No. 2, hlm. 253 
2 Hartoyo, A, “Pluralisme Agama Menurut Anand Krishna” Fikrah, (2013) Vol. I, No. 2, hlm. 288 
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Trowulan pada saat itu menganut sebuah kepercayaan yang tertuju pada benda-benda ghoib 

atau memiliki kekuatan magis. pada saat itu masyarakat memercayai bahwa roh leluhur 

masih ada atau masih tetap hidup. Oleh sebab itu masyarakat Trowulan dahulu menyembah 

roh leluhur, hasil dari kepercayaan itu muncullah suatu kebudayaan dalam proses  

penyembahan arwah leluhur. 

Penyembahan arwah leluhur dilakukan dengan menggunakan berbagai macam 

ritual contohnya masyarakat menyembah para roh leluhur di tempat-tempat yang dirasa 

keramat pada saat itu seperti pohon-pohon besar sungai dan gunung. Masyarakat 

memberikan sesaji disetiap sudut-sudut tempat keramat tersebut dengan kepercayaan 

bentuk penghormatan kepada para roh leluhur sembari datang meminta hajat dan 

membawa sesaji (makanan, kembang, dupa dll). Kebudayaan ini berlangsung cukup lama 

di masayarakat Trowulan mayoritas hingga agama atau ajaran-ajaran dari negara luar 

masuk ke tanah Jawa. Kepercayaan Animisme dan Dinamisme ini sudah ada di masyarakat 

Trowulan pra agama Hindu dan Buddha masuk ke Nusantara. 

Bukti dari adanya sebuah kepercayaan sebelum Hindu dan Buddha masuk dapat 

dilihat dari peninggalan era Paleolitikum, yang berlanjut pada Messolithikum, 

Neolithikum, dan Megalithikum. Dimana dari hasil budaya pada era tersebut ditemukan 

budaya batu purba seperti Menhir, Dolmen, Yupa, Sacorpagus, dan Punden Brundak. Hal 

ini menjadi sebuah bukti bahwa pada saat sebelum masuknya ajaran Hindu dan Buddha 

masyarakat Trowulan sudah menganut sebuah kepercayaan yang mana didasarkan kepada 

pemujaan terhadap roh leluhur.  

Agama sebagai sistem keyakinan dapat menjadi bagian dan inti dari sebuah sistem 

nilai yang terkandung dalam kebudayaan  dari masyarakat yang berhubungan langsung dan 

menjadi simulator atau penggerak serta pengontrol bagi tindakan-tindakan para anggota 

masyarakat untuk tetap berajalan sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan dan doktrin 

agamanya3. Secara langsung maupun tidak langsung yang menjadi patokan atau pedoman 

dari adanya kegiatan tersebut yang terjadi di masyarakat. Dipengaruhi dan digerakan oleh 

berbagai sistem nilai yang mana bersumber langsung dari agama atau kepercayaan.  

                                                           
3Ardiansyah, R. “Persimpangan Antara Agama dan Budaya (Proses Akulturasi Islam dengan Slametan dalam 

Budaya Jawa)” Intelektualita, (2017 ) Vol. 06, No 02,hlm. 296 



3 
 

 
 

Hal ini akan timbul dalam masyarakat  berupa kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

masyarakat yang diselimuti dengan simbol-simbol suci dari agama inilah yang disebut 

sebuah kebudayaan. Yang mana kebudayaan yang sudah melekat di masyarakat dan dapat 

dilakukan satu tahun sekali seperti ruwah desa yang dilakukan satu tahun sekali dengan 

berbagai macam upacara-upacara dengan simbolis keagamaan (Seperti gunungan yang 

menyimbolkan rasa syukur kepada Tuhan atas hasil penen yang melimpah). 

Dalam penyebaran Islam di Nusantara terdapat strategi yang dilakukan sehingga 

Islam lebih mudah diterima dibandingkan dengan agama lainnya. Strategi yang dilakukan 

ada bermacam-macam dan tidak terdapat unsur paksaan di dalamnya. Diantara strategi 

penyebaran Islam tersebut adalah: Melalui jalur perdagangan, melalui dakwah bil hal, 

melalui perkawinan, melalui pendidikan, dan melalui jalur kultural4. 

 Islam adalah agama yang fleksibel dan dapat masuk ke setiap lini kehidupan 

manusia maka dari itu ketika Islam masuk ke Nusantara dengan berbagai macam kultural 

dan budaya nya. Sehingga banyak terjadi akulturasi antara kebudayaan agama-agama 

sebelumnya dengan agama Islam. 

Kerajaan Majapahit yang awalnya menjadi salah satu kerajaan tempat penyebaran 

agama Hindu dan Buddha. Ketika Islam masuk sebagian dari masyarakat kerajaan 

Majapahit juga masuk kedalam agama Islam tetapi sebagian lainnya lagi masih bertahan 

dengan ajaran Hindu dan mereka melarikan diri ke Bali karena tidak mau masuk ke agama 

Islam tetapi sebagian juga masih menetap di tanah Mojokerto dan masyarakat yang 

memeluk Buddha masih ada di daerah Trowulan. 

Kehadiran dan proses penyebaran Islam di pesisir utara pulau Jawa dapat di 

buktikan berdasarkan data arkeologis, dan sumber-sumber babad, hikayat, legenda, serta 

berita asing. Proses Islamisasi yang terjadi di beberapa kota pesisir pulau Jawa, dari bagian 

Timur sampai ke Barat, lambat laun menyebabkan kemunculan kerajaan-kerajaan Islam 

seperti Kesultanan Demak, Cirebon, Banten, Panjang, dan Kesultanan Mataram. 

Disamping kerajaan peranan para ulama di pulau Jawa begitu sangat penting dalam 

penyebaran Islam, para ulama ini disamping pewaris para Nabi juga sebagai penyatu 

budaya Islam5. 

                                                           
4Syafrizal, A. “Sejarah Islam Nusantara”  Islamuna , (2015 ) Vol. 02, No 02, hlm. 241 
5 Ibid, hlm. 244 
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Komunikasi kultural sangat berperan penting dalam penyebaran Islam dengan 

budaya lokal dengan pendekatan kebudayaan yang dilakukan para ulama terdahulu. 

Penndekatan kultural adalah pendekatan yang sangat efektif dalam penyebaran dakwah 

Islam di Trowulan. Paham animisme dan dinamisme dan kepercayaan Hindu-Buddha yang 

sudah ada terlebih dahulu di Trowulan membuat banyaknya budaya lokal yang ada di 

lingkungan masyarakat Trowulan. 

Dengan menggunakan komunikasi yang baik dalam penyampaian pesan dakwah 

agar tidak terjadi salah paham antara ulama dan masyarakat. Budaya adalah hal yang sangat 

sulit untuk dirubah dikarenakan budaya adalah kebiasaan yang dilakukan masyarakat 

sehingga menjadi sebuah kebudayaan. Pendekatan komunikasi kultural yang baik 

menciptakan budaya-budaya baru lahir hasil dari akulturasi kebudayaan antara Islam dan 

budaya lokal. 

Perubahan dari budaya lama ke dalam budaya baru dalam hal beragama menjadi 

sebuah proses dakwah yang sangat sulit, karena masyarakat yang awalnya memiliki 

kepercayaan Animisme dan Dinamisme terus berpindah ke-ajaran Hindu dan Buddha. 

Ulama terdahulu dalam proses berdakwah kepada masyarakat Nusantara sangat 

dibutuhkan kesabaran. 

Dakwah yang digunakan ulama terdahulu dan Syekh Jumadil Kubro dalam 

menyebarkan agama Islam contohnya melakukan pendekatan di bidang kultural kepada 

masyarakat Trowulan. karena dengan kondisi masyarakat yang beragam corak dan budaya 

ulama pada saat itu harus ekstra menyiapkan materi-materi dakwahnya. 

Dari dakwah yang dilakukan ulama terdahulu dengan dakwah kulural maka 

timbullah Islam Nusantara. Islam Nusantara datang bukan untuk mengubah doktrin Islam, 

ia hanya ingin mencari cara bagaimana melabuhkan Islam dalam konteks budaya 

masyarakat yang beragam. Islam Nusantara bukan sebuah upaya sinkretisme yang 

memadukan Islam dengan agama Jawa melainkan kesadaran budaya dalam berdakwah6 

Bentuk dakwah yang dilakukan Sunan Kalijaga sudah menjadi salah satu bentuk 

dari Akulturasi antara agama Islam sendiri dengan budaya lokal masyarakat Nusantara 

yang mana sudah memiliki corak dan ciri khas masing-masing dalam hidup bersosial 

maupun beragama. 

                                                           
6 Luthfi, K.M. ”Islam Nusantara: Relasi Islam dan Budaya Lokal” Shahih, (2016) Vol. 01, No 01, hlm. 09 
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Islam masuk bukan dengan mengubah budaya yang sudah ada di Nusantara dengan 

budaya dari Arab Saudi disana, tetapi Agama Islam masuk di Nusantara dengan damai dan 

fleksibel disemua kultur masyarakat. Dengan begini agama Islam sangat mudah diterima 

di masyarakat Nusantara. 

Perubahan sosial adalah proses yang dialami oleh anggota masyarakat serta semua 

unsur-unsur budaya dan sistem-sistem sosial, dimana semua tingkat kehidupan masyarakat 

secara sukarela atau dipengaruhi oleh unsur-unsur external meninggalakan pola-pola 

kehidupan, budaya, dan sistem lama kemudian menyesuaikan diri atau menggunakan pola-

pola kehidupan, budaya, dan sistem sosial yang baru7 

 Desa Sentonorejo, Trowulan, Mojokerto banyak terdapat peninggalan-

peninggalan sejarah hasil dari akulturasi antara Islam budaya lokal dan Hindu-Buddha. 

Dalam penyebaran Islam di desa Sentonorejo, Trowulan budaya-buaya lokal masyarakat 

yang menganut Hindu-Buddha dan kepercayaan lokal sedikit demi sedikit mulai 

terakulturasikan dengan budaya Islam. Dakwah yang digunakan para wali dalam 

penyebaran Islam sendiri di desa Sentonorejo menggunakan komunikasi kultural kepada 

masyarakat dengan pendekatan jalur budaya yang dimasukan unsur-unsur Islam.  

Kompleks makam Troloyo menjadi bukti sejarah dari bentuk akulturasi 

kebudayaan di desa Sentonorejo. Bentuk nisan di kompleks makam Troloyo menggunakan 

ukiran-ukiran seperti yang digunakan masyarakat penganut paham Hindu yang biasa 

disematkan pada candi-candi. Ukiran-ukiran yang biasa digunakan untuk menghiasi candi 

Ketika Islam masuk ukiran-ukiran ini digunakan juga sebagai ukiran yang disematkan di 

nisan masyarakat yang memeluk Islam. 

Syekh Jumadil Kubro adalah ulama yang menjadi tombak dari penyebaran Islam di 

tanah Majapahit sangat berpengaruh dalam proses akulturasi kebudayaan. Dakwah dengan 

pendekatan kultural yang dilakukan Syekh Jumadil Kubro membawa dampak yang begitu 

besar kepada masyarakat sekitar sehingga banyak dari masyarakat memeluk Islam.  

Peninggalan sejarah yang ada di Trowulan merupakan bentuk dari akulturasi 

kebudayaan yang terjadi karna adanya proses komunikasi kultural yang dilakukan ulama 

terdahulu dalam menyebarkan Islam di Trowulan. Terciptanya budaya baru di masyarakat 

                                                           
7 Burhan Bungin, “Sosiologi Komunikasi”( Jakarta : Kencana Prenada Media, 2006) hlm 91 
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adalah sebuah sejarah dari proses penyebaran Islam yang harus melewati beberapa kendala 

sehingga dapat diterima oleh masyarakat lokal. 

Kompleks makam Troloyo dan adanya haul Syekh Jumadil Kubro yang dilakukan 

setahun sekali oleh masyarakat sekitar menjadi bukti dari adanya sebuah akulturasi 

kebudayan yang terjadi di Trowulan, Mojokerto. Dari sejarah yang tercatat peneliti 

mengambil objek penelitian di daerah Trowulan Mojokerto karna banyak peninggalan 

sejarah yang bisa dijadikan sebagai objek penelitian Library Research. Data yang diambil 

dari berbagai sumber sejarah akan menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini.  

 

B. Rumusan Masalah 

Komunikasi kultural antara Islam dan budaya lokal adalah hal yang sangat menarik 

untuk diteliti, kita tahu bahwa banyak sekali kebudayaan di tanah Mojokerto ini dalam 

agama Islam sendiri sangat banyak budaya-budaya hasil akulturasi. Budaya daerah yang 

diakulturasi dengan agama Islam dan juga akulturasi dari agama Hindu dan Buddha yang 

sebelumnya sudah tersebar sebelum agama Islam di Mojokerto. Adapun rumusan masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk Komunikasi Kultural Antara Islam dan Budaya Lokal yang terjadi di 

Kompleks Makam Troloyo di Ds. Sentonorejo, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto, Jawa 

Timur ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian tentang “Komunikasi kultural antara Islam dan 

kebudayaan lokal di Trowulan” sebagai berikut: 

1. Mengetahui bentuk Komunikasi Kultural Antara Islam dan Budaya Lokal yang terjadi di 

Kompleks Makam Troloyo di Ds. Sentonorejo, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto, Jawa 

Timur ? 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini daharapkan dapat memberikan manfaat bagi kepentingan teoritis 

maupun praktis. Adapun lebih rinci penulis akan paparkan sebagai berikut: 

1. Manfaat secara teoritis 
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Sebagai manfaat teoritis hasil penelitian ini di-harpakan dapat dijadikan sebagai 

pengembangan ilmu pengetahuan dan khazanah ilmiah tentang Komunikasi kultural 

antara Islam dan budaya lokal di Trowulan 

2. Manfaat secara praktis 

Penelitian ini di-harapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru dalam 

hal akulturasi agama Hindu, Buddha dan Islam. Sehingga dapat menjadi sebuah 

kontribusi dan diharapkan menjadi acuan penelitian yang selanjutnya dalam bidang 

komunikasi kultural. 

 

 

 


