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ABSTRAK 

 

 

 

 Diskusi mengenai Proses Konstruksi Ilmu Sejati Orangtua terhadap 

anggota keluarga menjadi issue yang banyak diperbincangkan. Pentingnya 

Komunikasi diantara keduanya dalam kehidupan sehari-hari merupakan hal yang 

sangat diperlukan untuk menjalin kerukunan dan keintiman dalam keluarga. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai Proses Konstruksi Ilmu 

Sejati Orangtua kepada Anggota keluarga di Era Modern melalui Komunikasi 

Keluarga dan Analisis Teori CMM Coordinated Management of Meaning. 

 Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dan menggunakan 

pendekatan Fenomenologi untuk mendeskripsikan pengalaman mereka dalam 

proses konstruksi Ilmu Sejati Orangtua terhadap anggota keluarga di era modern.  

Penelitian ini menggunakan analisis episodik dalam Hierarki Makna yang 

ditampilkan oleh Teori CMM untuk menganalisis konstruksi Ilmu Sejati yang 

terjadi. Informan penelitian ini adalah empat anggota keluarga penganut ajaran 

Ilmu Sejati dan dua informan tambahan pewirid dalam ajaran Ilmu Sejati.   

 Temuan pada penelitian ini yaitu Anggota Keluarga mendapatkan 

pelajaran mengenai Ilmu Sejati melalui Orangtua dengan cara mengunjungi 

Perguruan Ilmu Sejati, mengunjungi kerabat penganut Ilmu Sejati, menyisipkan 

ajaran-ajaran Ilmu Sejati melalui percakapan sehari-hari, serta melakukan diskusi 

ringan setiap hari. Kontribusi penelitian ini adalah Komunikasi Keluarga 

merupakan peran terpenting dalam proses Konstruksi Ajaran Ilmu Sejati yang 

dilakukan orangtua kepada anggota keluarga. Penelitian ini menghasilkan data 

bahwa komunikasi keluarga memiliki peranan dalam konstruksi ajaran Ilmu Sejati 

Orangtua (ayah) dengan anggota keluarga sehingga terjadi keterikatan dalam 

proses diskusi mengenai ajaran Ilmu Sejati. Saran yang diberikan peneliti yaitu 

perlu dilakukan penelitian sejenis pada kelompok sosial selain keluarga penganut 

Ilmu Sejati untuk mengetahui perkembangan aliran kebatinan di era modern saat 

ini dalam komunikasi keluarga. 

 

Kata Kunci: Ilmu Sejati, Coordinated Management of Meaning (teori CMM), 

Komunikasi Keluarga 
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ABSTRACT 

 

 

 

 Discussion about the Construction Process Ilmu Sejati of Parents towards 

family members is a widely discussed issue. The Importance of Communication 

between the two in daily life is something that is very necessary to establish 

harmony and intimacy in the family. This study aims to find out about the 

Construction Process of Parents' True Science to Family Members in the Modern 

Era through Family Communication and Analysis of the Theory of CMM 

Coordinated Management of Meaning. 

 This study uses the constructivist paradigm and uses the Phenomenology 

approach to describe their experience in the process of constructing the True 

Science of Parents towards family members in the modern era. 

This study uses episodic analysis in the Meaning Hierarchy displayed by CMM 

Theory to analyze the construction of the True Science that occurred. The 

informants of this study were 4 family members of the True Science teachings and 

2 additional informants in the teachings of True Science. 

 The findings in this study are that Family Members get lessons about True 

Science through Parents by visiting the True Science College, visiting relatives of 

True Science followers, inserting the teachings of True Science through daily 

conversation, and conducting light discussions every day. The contribution of this 

study is that Family Communication is the most important role in the process of 

True Science Teaching Construction conducted by parents to family members. 

This study produces data that family communication has a role in the construction 

of the teachings of the True Science of Parents (fathers) with family members so 

that attachments occur in the process of discussion regarding the teachings of 

True Science. Suggestions given by researchers are that it is necessary to do 

similar research on social groups other than the family of True Science followers 

to find out the development of kebatinan in the modern era in family 

communication. 

 

Keywords: Real Science, Coordinated Management of Meaning (CMM Theory), 

Family Communications 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Coordinated Management Of Meaning atau yang biasa disebut dengan 

CMM adalah teori yang dikembangkan oleh W.B. Pearce dan V.E. Cronen pada 

tahun 1970an. CMM bermula sebagai teori interpretatif dimana komunikasi 

interpersonal yang mengharuskan pelaku untuk bertatap muka antara dua orang 

atau lebih dengan membawakan pesan verbal maupun non verbal sehingga 

masing-masing bisa memahami satu sama lain dan berinteraksi secara efektif hal 

yang menjadi fokus kajiannya, hal ini diperkuat dengan asumsi dari Pearce dan 

Pearce (2000), yang menjelaskan bahwa CMM adalah teori yang bersifat heuristik 

dan sangat banyak digunakan dalam batas kritis dan bekerja pada lingkup yang 

luas dari komunikasi, saat ini telah berkembang menjadi teori praktis yang 

berkolaborasi dengan para praktisi untuk membenahi pola komunikasi yang telah 

disampaikan dan dikritisi (Gudykunts, 2005, h. 37). Sebagai teori praktis, CMM 

berperan untuk menuntun para praktisi dalam menyusun tata bahasa agar koheren 

dalam tradisi praktis. Sebagai teori praktis awal mulanya CMM diterapkan pada 

proses komunikasi interpersonal yang mengharuskan pelaku untuk bertatap muka 

antara dua orang atau lebih dengan membawakan pesan verbal maupun non verbal 

sehingga masing-masing bisa memahami satu sama lain dan berinteraksi secara 



 

2 
 

 
 

efektif dan intim melalui proses mediasi dan terapi (Cronen & Pearce, 1985; 

Cronen, Pearce, & Tomm. 1985; Shailor, 1994, dalam Pearce & Pearce, 2000). 

Pearce & Pearce (2000) menjelaskan bahwa ciri khas dari CMM adalah 

membuat komunikasi berfungsi sebagai sebuah proses sosial yang terpenting dan 

menuntun pada enam konsep perluasan yang signifikan yaitu dengan adanya 

koordinasi, bentuk komunikasi, episode, kekuatan logis, penempatan seseorang, 

dan rekonstruksi kontekstual. Proses sosial yang utama ini memiliki fokus pada 

isu-isu yang sering terjadi seperti siapa berbicara pada siapa, siapa mendengarkan 

saat mereka berbicara, bagaimana orang berbicara dan mendengarkan, dan bahasa 

apa yang digunakan dalam percakapan tersebut.  

Littlejohn dan Foss menyebutkan bahwa, CMM dapat membantu dalam 

memahami proses pemaknaan dan tindakan. Selanjutnya, Littlejohn dan Foss 

berargumen bahwa tahapan ide makna dan tindakan, interaksi serta cerita adalah 

hal yang sangat penting dalam CMM (2009, h. 255). Teori CMM menyebutkan 

bahwa percakapan tidak hanya membahasakan mengenai pada proses pemaknaan 

dan tindakan. Seseorang yang terlibat dalam sebuah percakapan dapat 

menyelaraskan tindakannya dengan orang lain dalam proses interaksi. 

Adanya interaksi membangun sebuah pemikiran dan tanggapan yang dapat 

diterima oleh seseorang dalam bentuk cerita yang dialami dan dikatakan oleh 

seseorang. Hal ini diperkuat dengan pendapat Littlejohn yang menyebutkan 

bahwa, makna yang diciptakan dan dilanjutkan oleh proses interaksi dalam sebuah 

kelompok sosial (2001, h. 144). Munculnya pendapat ini, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa CMM berakar dari teori interaksionisme simbolik yang dibangun dengan 
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gagasan bahwa struktur sosial dan makna yang diciptakan dan dipelihara dalam 

sebuah interaksi sosial (Littlejohn, 2001, h. 145).  

Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh Littlejohn tersebut, maka 

secara jelas bahwa manusia membutuhkan manusia lainnya dalam proses 

interaksi. Interaksi dilakukan oleh manusia dalam kehidupan ini dilakukan secara 

berkelanjutan terus-menerus dan memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan 

dalam berkehidupan sehari-hari. Interaksi yang terjalin secara kontinu ini akan 

membentuk suatu budaya. Budaya merupakan sauatu cara hidup yang 

berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan 

dari generasi ke generasi (Tubbs & Moss, 1996, h. 237). 

 Budaya tercipta dari berbagai unsur yang rumit dalam kehidupan 

masyarakat (Tubbs & Moss, 1996, h. 237). Interaksi yang dilakukan secara terus 

menerus oleh manusia menghasilkan budaya tersendiri dalam kelompok 

masyarakat yang berada di Indonesia. Mayoritas penduduk suku Jawa menganut 

agama Islam, namun beberapa penduduk suku Jawa masih dipengaruhi oleh 

unsur-unsur ajaran Hindu-Buddha nenek moyang, seperti masih melakukan ritual 

upacara siraman dalam tradisi pernikahan adat suku Jawa, tradisi brobosan dalam 

upacara pemakaman adat suku jawa, dan sebagainnya. Cliffort Geertz membagi 

sub budaya masyarakat suku Jawa menjadi tiga golongan, yakni (1) Abangan, (2) 

Santri; (3) Priyayi (1989, h. 8). 

 Menurut para ahli sejarah, Islam masuk di Pulau Jawa pada abad ke VII M 

atau abad pertama Hijriah, penyebaran secara intensif diawali pada abad ke 13 

(Syamsudiin, 1987, h. 185). Hal tersebut diperkuat dengan hasil seminar sejarah 
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masuknya Islam ke Indonesia yang berlangsung mulai tanggal 17 hingga 20 Maret 

tahun 1963. Kedatangan Islam ke Jawa ini, tidak ada keinginan untuk merusak 

kedamaian dan ketentraman penduduk pribumi. Jauh sebelum Islam datang ke 

Pulau Jawa ini, telah tercipta adanya masyarakat, alam fikiran, adat istiadat, dan 

kebudayaan yang dipengaruhi animisme, dinamisme, Hinduisme dan Budhisme. 

Dewa-dewa diposisikan sebagai Tuhan atau penguasa tertinggi yang harus 

disembah dan dipuji. Maka dalam dakwah yang dilakukan “Wali Songo” berusaha 

mengubah pola pikir masyarakat jaman dahulu. Dewa-dewa yang awalnya 

dipercaya dijadikan sebagai Tuhan disesuaikan dengan Agama Islam bahwa Dewa 

memeiliki status yang sama seperti manusia pada umumnya yang tidak boleh 

disembah, yang boleh disembah hanya Allah SWT (Effendi, 1984, h. 93). 

Berbagai macam upaya dilakukan penyair yang memiliki tujuan utama 

adalah untuk melakukan syiar agama Islam di Pulau Jawa. Mereka melakukan 

dengan berbagai cara, mulai dari cara keras yang membuat oranglain semakin 

antipati dengan Agama Islam, namun ada juga yang melakukan syiar agama 

dengan cara “Bil Hikmah” sehingga Islam dapat tersebar hingga pelosok daerah. 

Efek dari syiar agama Islam tersebut, maka pemeluk Islam di Indonesia yang 

khususnya di Pulau Jawa memiliki berbagai macam sebutan diantaranya : 

sinkreitisme, accomadations, modernis, reformist militant, dan Islam Kejawen 

(Munawir, h. 291). 

Pada masa selanjutnya, lahirlah aliran kebatinan dan kepercayaan yang 

dianggap dapat menangkal tanggapan negatif terhadap ajaran agama yang 

dirasakan, karena tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Seiring 
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berjalannya waktu, maka aliran kepercayaan serta kebatinan tumbuh dan 

berkembang dimana-mana. 

Pada awal kemerdekaan Negara Republik Indonesia hingga tahun 1950, 

aliran kepercayaan dan kebatinan di seluruh Indonesia berjumlah sebanyak 70 

aliran. Namun pada tahun 1912 M jumlah itu meningkat semakin pesat menjadi 

644 aliran. Bangkitnya aliran kepercayaan dan kebatinan ini disebebakan karena 

ketidakpuasan para pendiri aliran kepercayaan dan kebatinan terhadap ajaran yang 

ada. Kekecewaan mereka terhadap agama memiliki beberapa alasan diantaranya : 

1.  Agama dirasa tidak mampu menciptakan perdamaian dunia sekalipun 

keberadaannya sudah ribuan tahun lamanya. Hal ini terbukti dengan 

adanya konflik serta peperangan antar agama dan internal agama.  

2.  Agama dirasa tidak mampu memberikan ketenangan batin dan ketenangan 

hidup sehari-hari secara menyeluruh. Semua ini berdasarkan pada ritual-

ritual agama yang mengganggu orang lain, seperti suara bedug, dan adzan.  

3.  Agama dirasa tidak menanamkan atau mengutamakan terbentuknya 

kepribadian yang berbudi luhur, hal ini menyebabkan agama tidak berhasil 

menciptakan perdamaian dunia terutama dalam kehidupan bermasyarakat 

serta masih adanya pemeluk agama yang tidak berbudi luhur.  

4. Agama bukan merupakan asli milik bangsa Indonesia, Islam adalah milik 

bangsa Arab, Kristen milik bangsa Barat, dan  bangsa Indonesia aslinya 

adalah kepercayaan dan kebatinan atau leluri leluhur (Ilyas & Imam, 1988, 

h. 168-170).  
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Disamping berbagai anggapan yang dijelaskan sebelumnya, masih ada 

berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya aliran kepercayaan dan 

kebatinan diantaranya : 

1. Faktor ekonomi  

Orang penganut agama Islam, tetapi dengan agama Islam mereka 

kehidupannya kurang makmur, kemudian ada guru yang 

memberikan petunjuk sehingga orang itu berhasil.  

2. Tekanan Feodalisme 

Tekanan dari para penguasa, kemudian orang mencari ketenangan 

supaya tidak tertekan. Bagi orang yang tidak kuat agamanya 

supaya harga dirinya bisa naik dan berubah kemudian orang 

beralih ke aliran kepercayaan.  

3. Prihatin 

Dalam masyarakat Jawa ada yang dinamakan prihatin dengan 

maksud untuk mengendalikan nafsu karena hawa nafsu tidak 

disenangi (Sutomo & Ma’ruf, 1987, h. 126-127).  

Dengan adanya berbagai alasan yang disebutkan diatas, maka muncullah 

aliran kepercayaan dan kebatinan untuk menyumbangkan dharma baktinya demi 

mewujudkan masyarakat yang damai dan tentram yang didasari dengan budi yang 

luhur.  

Kejawen yang merupakan sebuah produk yang berasal dari berbagai 

agama, sudah mentradisi dan melekat dalam sebuah kepercayaan baru, khususnya 

bagi orang Jawa, atau orang luar Jawa yang hidup di sekitar pulau Jawa. Kejawen 
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yang disebut oleh seorang ahli antropologi Amerika Serikat, Clifford Geertz “the 

religion of java” atau "Agami Jawi" ini bukan saja merupakan sebuah aliran 

kepercayaan, namun khsusunya bagi orang Jawa, kejawen merupakan gaya hidup 

dan sebuah aturan norma yang sakral. 

Pada kenyataannya, kejawen ini banyak bersinggungan dengan agama-

agama, dan lebih melekat dengan budaya Islam. Yakni berdasarkan pada 

percampuran Islam dan budaya kejawen yang dianut oleh orang Jawa. Hal ini 

memang melahirkan suatu budaya baru, yang mengeruhkan budaya-budaya awal. 

Dalam mengekpresikan budayanya, masyarakat Jawa amat sangat 

menghormati pola hubungan yang seimbang, baik dilakukan pada sesama 

individu, dilakukan pada lingkungan alam dan dilakukan pada Tuhan yang 

dilambangkan sebagai pusat segala kehidupan di dunia. Masing-masing pola 

perilaku yang ditunjukkan adalah pola perilaku yang menguatkan keseimbangan, 

sehingga apabila terjadi sesuatu, seperti terganggu kelangsungan kehidupan 

manusia di dunia, dianggap sebagai adanya gangguan keseimbangan. 

Kebatinan berhubungan erat dengan soal batin manusia yang merupakan 

soal yang sangat subjektif dan individual. Kebatinan yang berkembang di 

Indonesia lebih merupakan sistem yang sudah memiliki muatan tersendiri yang 

tidak mudah dipahami. Pengertian kebatinan selalu dipengaruhi sikap orang yang 

bersangkutan terhadap kebatinan, dengan sebuah pilihan menerima atau menolak. 

Buah pikiran dan sikap serta prilaku manusia tentang keagamaan dan kepercayaan 

itu pada kenyataanya dapat dilihat dalam wujud tingkah laku dalam acara dan 
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ritual tertentu menurut tatacara yang ditentukan dalam agama dan kepercayaan 

masing-masing. 

Penelitian ini menarik untuk dikaji lebih lanjut, rasionalitas masyarakat 

saat ini lebih mengedepankan pada pengetahuan bahwasanya agama merupakan 

suatu pedoman atau pegangan hidup yang berisi norma-norma tertentu dan harus 

ditaati, sedangkan aliran kepercayaan merupakan keyakinan terhadap Ketuhanan 

Yang Maha Esa diluar agama atau tidak termasuk kedalam agama. Hal ini patut 

untuk diteliti lebih lanjut, karena aliran kepercayaan Sejati tetap eksis di 

masyarakat wilayah tertentu.  

Banyak hal yang mengakibatkan timbulnya aliran kebatinan dan 

kepercayaan di Indonesia. Dilihat dari sudut pandang antropologi timbulnya aliran 

kebatinan atau bahkan juga agama (agama wadl’I) adalah disebabkan oleh 

pengalaman hidup manusia yang selalu menghadapi kesulitan dan pengalaman 

menyelesaikan masalah yang sangat rumit bahkan mungkin tidak dipecahkan. 

Pada dasarnya aliran kebatinan itu timbul karena terjadi respon terhadap sesuatu 

yang terjadi atau tantangan yang datang dari lingkungan dimana manusia itu 

berada. 

Munculnya aliran kebatinan dan kepercayaan itu diantaranya dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. “ Islam masuk Indonesia, khususnya Jawa, dengan jalan damai dan 

dengan toleransi tinggi terhadap keyakinan yang ada sebelumnya 

yaitu Hindu-Budha dan agama primitive, Ada sekelompok orang 
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yang mencampur adukan ajaran agama-agama dengan cara 

mengambil unsur dan ajaran dan keyakinan yang paling baik pula.  

2. Dari sekelompok non-muslim menganggap bahwa agama-agama 

itu khusunya Islam, adalah agama impor, maka mereka menolak 

dan menentang ajaran Islam.  

3. Bagi mereka yang menganggap bahwa agama-agama itu bukan asli 

Indonesia (Jawa), mereka ingin kembali dan mencari yang Jawa 

asli. Mereka menghendaki agama yang benar-benar murni dan asli 

dari Tuhan yang diperuntukkan bagi setiap individu. 

4. Sekelompok orang yang ingin memasyhurkan nama, dengan 

membuat praktek perdukunan dan perguruan kebatinan. 

5. Terjadinya kekacauan politik, ekonomi, sosial, budaya dan 

keagamaan, karena sulit mengatasi masalah tersebut, orang 

cenderung untuk menanggulanginya melewati jalan spiritual 

meninggalkan duniawi menengadah kelangit untuk mendapatkan 

ketentraman jiwa menghindarkan diri dari penderitaan. Jalan yang 

sering ditempuh untuk menanggulangi masalah, tidak lagi 

mengikuti hukum alam, tetapi lebih suka menggunakan hal-hal 

ghaib yang tidak sejalan dengan logika. 

 Dalam Penelitian ini suatu wilayah di Desa Pucuk, Kecamatan. 

Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto. Kabupaten Mojokerto dipilih sebagai 

lokasi penelitian karena merupakan pusat ajaran Ilmu Sejati dan sebagian besar 

masyarakat sekitar menganut ajaran tersebut.  
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 Berdasarkan hasil Pra-Penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa 

Pucuk, Kecamatan. Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto dengan beberapa 

Informan memperoleh informasi, bahwa para informan mengerti mengenai ajaran 

Ilmu Sejati melalui turun temurun dari orang tua. Didalam Perguruan Ilmu Sejati 

orang tua menjalankan kegiatan-kegiatan Ilmu Sejati yang diajarkan orang tua, 

karena adanya konstruksi yang dibuat oleh orangtua secara turun menurun. 

Konstruksi tersebut berisi: sosialisasi mengenai ilmu Sejati beserta makna kepada 

anggota keluarga dan mengandung pemaknanaan eksternalisasi obyektif atau apa 

yang didapatkan orang tua diaplikasikan kepada anggota keluarga dan masyarakat 

mengenai ilmu sejati apakah memiliki memiliki makna sama mengenai ilmu 

sejati. Orangtua disini juga memiliki tugas untuk memberikan hasil pemaknaan 

atau pemahaman terhadap Ilmu Sejati kepada masyarakat apakah sesuai dengan 

yang diterima atau tidak. 

 Dalam hal ini, apabila anggota keluarga dari masing-masing informan 

semenjak kecil hingga dewasa tinggal di Desa Pucuk, Kecamatan. 

Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto rata-rata mereka akan mengikuti anjuran 

orangtua karena pelajaran yang ada di Penget sesuai dengan lelaku (tingkah laku) 

sehari-hari, sehingga mereka mengikuti ajaran Ilmu Sejati hingga saat ini. Sebagai 

contoh: mengikuti pelajaran secara rutin tiga kali, dalam satu minggu. Didalam 

pelajaran tersebut dijelaskan secara detail mengenai bagaimana lelaku anggota 

pengikut Ilmu sejati kemudian dicocokkan dengan Penget sesuai atau tidak. Jika 

sesuai dengan realitas yang ada, maka sebagai anggota keluarga akan mengikuti 

ajaran ilmu sejati disebut dengan (obyektivasi) yaitu dengan bermain praktek 
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sosial dengan cara menjalankannya. Tetapi ada juga anggota keluarga yang 

setelah beranjak dewasa berpindah dari desa ke kota untuk meneruskan 

pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Kebanyakan dari mereka meninggalkan ajaran 

Ilmu Sejati, karena di kota mereka banyak memperoleh Ilmu Pengetahuan 

mengenai agama, serta melakukan proses interaksi dengan orang lain sehingga 

membuat wawasan mereka semakin terbuka. Oleh karena itu, mereka 

meninggalkan ajaran orangtua mereka mengenai Ilmu Sejati. Ini terjadi proses 

ketidak sesuaian dengan cara meninggalkan ajaran  artinya dikonstruksi.  

 Teori Berger mengatakan, internalisasi subjektif  yaitu menerima ajaran-

ajaran serta wejangan-wejangan dari orangtua atau lingkungan mengenai ajaran 

Ilmu Sejati karena dikonstruksikan oleh orangtua kemudian kita lihat dengan 

fenomena yang terjadi dimasyarakat sehingga masyarakat mengadaptasikan 

melalui ajaran-ajaran yang dilakukan oleh orangtua disebut dengan eksternalisasi 

obyektif. Praktek sosial yang dijalankan berupa obyektivasi yang merupakan 

implementasi dari dua konstruksi yaitu internalisasi dan eksternalisasi mengenai 

Ilmu Sejati keluarga bisa turun menurun dari nenek moyang.  

 Menariknya penelitian ini adalah ketika peneliti melakukan pra penelitian 

dengan melakukan wawancara terdapat fenomena yang terjadi dimana kedua 

orangtua narasumber merupakan Guru dalam perguruan Ilmu Sejati di Desa 

Pucuk, Kecamatan. Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, namun anak-anaknya 

tidak ada satupun yang mengikuti beliau. Pada dasarnya ketika anak-anak beliau 

sudah beranjak dewasa mereka melakukan urbanisasi dari Kabupaten Mojokerto 

menuju Kota Malang dan Kota Surabaya untuk menempuh pendidikan. Selain 
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itu, menariknya penelitian ini, karena latar belakang penduduk Desa Pucuk, 

Kecamatan. Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto mengalami pergeseran dari 

masyarakat yang awalnya berprofesi sebagai petani menjadi masyarakat industri. 

Potensi yang dimiliki masyarakat Dawarblandong sebagian besar wilayah 

merupakan hutan jati serta memiliki iklim yang kering. Masyarakat 

Dawarblandong saat ini mengalami perubahan ekonomi yang cukup maju 

semenjak adanya rencana daerah Dawarblandong sebagai daerah industri. 

Dawarblandong merupakan kecamatan yang maju dari berbagai bidang 

diantaranya pembangunan fisik di Dawarblandong terus berjalanan.  

 Masyarakat mulai memiliki pemikiran dan pengetahuan mengenai 

munculnya berbagai kajian agama melalui media seperti televisi, media sosial, 

media massa, dll. Pada dasarnya agama berasal dari budaya masyarakat yang 

diturunkan dari generasi ke generasi. Sedangkan Ilmu Sejati, juga merupakan 

budaya yang diturunkan secara terus menerus dari generasi ke generasi. Namun 

kenyataanya, pada generasi di era modern saat ini mempunyai anggapan bahwa 

ajaran Ilmu Sejati bukan sebuah kepercayaan yang bisa dianut.  

 Pada dasarnya kedua orangtua informan mengerti, memahami, serta 

menjalankan ajaran Ilmu sejati karena dorongan dari kedua orangtua dan nenek 

moyang dimasa lampau dan mereka dari kecil hingga dewasa hanya tinggal 

dilingkungan sekitar tempat tinggal orangtua mereka. Penelitian ini menarik 

secara Non metode, karena sejak kecil peneliti sering mendapatkan berbagai 

informasi mengenai ajaran Ilmu Sejati yang dianut oleh kakek, sehingga ada 
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berbagai hal yang menarik menurut peneliti untuk dikaji sehingga dapat menjadi 

rujukan untuk peneliti selanjutnya. 

 Selanjutnya, pada penelitian ini teori CMM digunakan untuk memahami 

apa yang sedang terjadi melalui sebuah percakapan melalui sebuah percakapan 

dalam penelitian ini, percakapan yang terjadi antara Orangtua dengan anggota 

keluarga untuk menjelaskan proses sosial yang mencakup tindak tutur dari 

seseorang. Teori ini digunakan untuk menjadi pengendalian mengenai peristiwa-

peristiwa yang terjadi antara orang tua dengan anggota keluarga mengenai ajaran 

Ilmu Sejati. 

 Penelitian ini juga menggunakan teori pendukung yaitu teori pola 

komunikasi keluarga Fitzpatrick dan Teori Tindak tutur (Speech Act). Teori pola 

komunikasi keluarga tersebut digunakan untuk mengetahui tipe keluarga informan 

dan Teori Speech act digunakan untuk mengkaji makna dalam tindakan melalui 

kata-kata yang dilakukan oleh seseorang. Berdasarkan hasil pra penelitian 

menunjukan bahwa keluarga informan memiliki terdapat potensi tipe keluarga 

consensual dan tipe keluarga pluralistic. Yaitu keluarga yang memiliki orientasi 

percakapan tinggi dan orientasi kepatuhan tinggi serta keluarga yang memiliki 

orientasi percakapan yang tinggi, namun memiliki orientasi ekpatuhan yang 

rendah. Hal ini ditujukkan dengan seringnya percakapan dalam keluarga terkait 

permasalahan apapun. Dengan mengetahui tipe keluarga informan penelitian, 

maka akan memudahkan peneliti dalam menganalisis peristiwa-peristiwa dengan 

kajian penelitian ini, yaitu komunikasi keluarga.  
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 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

Fenomenologi dengan Model Coordinated Management of Meaning. Pendekatan 

ini digunakan untuk menyajikan kerangka kerja tentang pengalaman yang datang 

dari kesadaran atau cara kita memahami sesuatu secara sadar dalam mengalami 

sesuatu tersebut (Littlejohn, 1999, h. 199).  

 Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif interpretatif dengan 

metodologi riset kualitatif. Penelitian ini menggunakan sebuah keluarga di 

Mojokerto sebagai informan penelitian dengan teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan wawancara mendalam dan observasi.  Teori CMM dalam penelitian 

ini digunakan untuk memahamai apa yang terjadi dalam realitas Ilmu Sejati  

keluarga saat ini pada era Modern terutama terkait ajaran dan bentuk sosialisasi 

orangtua kepada anggota keluarga mengenai Ilmu Sejati, serta Peran Bapak 

sebagai kepala keluarga dalam menyampaikan nilai-nilai yang dianut dalam ajaran 

Ilmu sejati kepada anggota keluarga.  

 Data yang didapat berdasarkan hasil observasi akan dikumpulkan dan 

dianalisis menggunakan model analisis fenomenologi Moustakas, yang meliputi 

(1) Reduksi Fenomenologis (2) Variasi Imajinatif (3) Sintesis Deskripsi atau 

Tekstural (4) Coding. Dalam penelitian ini, masing-masing tahap analisis data 

fenomenologi akan dijabarkan berdasarkan interpretasi Model Hieraki Makna 

(CMM).  

 Dalam penelitian ini akan digunakan kriteria-kriteria kualitas penelitian 

(Goodness criteria) untuk mengevaluasi data temuan penelitian yang terdiri dari 
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kriteria pengujian kejujuran subjek dalam menjabarkan hasil penelitian 

(trustworthiness) dan keriteria pengujian kebenaran data yang dihasilkan oleh 

penelitian (authenticity). Untuk memenuhi kriteria-kriteria keabsahan data makna 

penelitian ini menggunakan analisis triangulasi yang merupakan teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data 

untuk keperluan pemeriksaan atau sebagai pembanding terhadap data temuan 

(Moleong, 2012, h. 330). Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan data 

menggunakan triangulasi sumber yang berarti dibandingkan dan memeriksa 

kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan 

alat yang berbeda dalam penelitian kuakitatif (Patton dalam Moleong, 2012, h. 

330).  

 Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka peneliti mengambil 

judul “Proses Konstruksi Ilmu Sejati Orangtua kepada Anggota keluarga di Era 

Modern melalui Komunikasi Keluarga dan Analisis Teori CMM (Coordinated 

Management of Meaning). 
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1.2  Rumusan Masalah  

1. Bagaimana ajaran Ilmu Sejati yang diterapkan sehari-hari sesuai dengan 

Penget? 

2. Bagaimana anggota keluarga memaknai ajaran Ilmu Sejati? 

3. Mengapa anggota keluarga tidak tertarik untuk mengikuti ajaran Ilmu 

Sejati? 

4. Bagaimana konstruksi ajaran Ilmu sejati orangtua kepada anggota keluarga 

saat ini? 

5. Bagaimanakah proses koordinasi makna ajaran Ilmu Sejati orangtua 

kepada anggota keluarga? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui ajaran ilmu sejati sehari-hari sesuai dengan Penget 

menggunakan pendekatan Coordinated Management Of Meaning 

2. Untuk menganalisis pemaknaan yang dilakukan oleh keluarga mengenai 

ajaran kepercayaan dengan menggunakan pendekatan Coordinated 

Management Of Meaning 

3. Untuk menganalisis alasan yang diberikan oleh anggota keluarga terkait 

ajaran Ilmu Sejati dengan menggunakan pendekatan Coordinated 

Management of Meaning 

4. Untuk menganalisis konstruksi ajaran Ilmu Sejati yang dilakukan oleh 

orangtua kepada anggota keluarga dengan menggunakan pendekatan 

Coordinated Management Of Meaning 

5. Untuk mengetahui bagaimana proses koordinasi makna ajaran Ilmu Sejati 

orangtua kepada anggota keluarga dengan menggunakan pendekatan 

Coordinated Management of Meaning 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam rangka 

pengembangan Ilmu Pengetahuan baik dari sisi komunikasi dapat menjadi 

acuan melalui Komunikasi Transendental mengenai makna spiritualitas 

yang sangat esensi dapat menjadi kecenderungan untuk menggali kembali 

ruang kesucian yang sarat dengan tanda-tanda ketuhanan dan Dalam 

perspektif psikologi agama, kajian komunikasi transendental dapat 

digunakan untuk mengetahui aspek psikologis individu maupun kelompok 

(aspek sosio-psikologis) dari perilaku beragamanya. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menambah dan memperkaya 

kajian di bidang komunikasi khususnya pendekatan model Coordinated 

Management of Meaning (CMM).  

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan stimulus kepada masyarakat 

untuk terus melestarikan ajaran-ajaran tertentu terutama dalam membangun 

Tata Krama (aturan berkehidupan yang baik). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann 

 Teori Konstruksi Sosial Berger dan Luckmann yang tertuang dalam buku 

The Sosial Construction of Reality : A Treatise in Sociology of Knowledge (1990) 

ini merupakan proyek bersama yang dikerjakan oleh beberapa sosilolog dan filsuf 

yang telah mulai dirintis sejak tahun 1962-1963. Namun, karena alasan tertentu, 

beberapa filsuf tidak dapat turut serta dalam penulisan buku ini. Buku ini 

kemudian hanya ditulis oleh dua ahli sosiologi, yaitu Berger dan Luckmann. 

 Lewat teori konstruksi sosialnya, Berger dan Luckmann menaruh 

perhatian pada kajian mengenai hubungan antara pemikiran manusia dan konteks 

sosial tempat pemikiran itu timbul, berkembang dan dilembagakan. Berger dan 

Luckmann berpandangan bahwa kenyataan itu dibangun secara sosial, sehingga 

sosiologi pengetahuan harus menganalisis proses terjadinya hal itu. Dalam 

sosiologi pengetahuan atau konstruksi sosial Berger, manusia dipandang sebagai 

pencipta kenyataan sosial yang objektif melalui proses eksternalisasi, 

sebagaimana kenyataan objektif mempengaruhi kembali manusia melalui proses 

internalisasi (yang mencerminkan kenyataan subjektif). 

 Durkheim maupun Weber melihat keterpilahan antara objektivitas dan 

subjektivitas, maka Berger melihat keduanya sebagai sesuatu yang tidak dapat 
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dipisahkan. Diandaikan bahwa terdapat subjektivitas dan objektivitas di dalam 

kehidupan manusia dan masyarakatnya (Sudikin, 2002, h. 205).  

  Masyarakat sebagai kenyataan objektif sekaligus sebagai kenyataan 

subjektif. Sebagai kenyataan objektif, masyarakat sepertinya berada di luar diri 

manusia dan berhadap-hadapan dengannya. Sedangkan sebagai kenyataan 

subjektif, individu berada di dalam masyarakat itu sebagai bagian tak terpisahkan. 

Dengan kata lain, individu adalah pembentuk masyarakat dan masyarakat ialah 

pembentuk individu. Kenyataan sosial itu bersifat ganda dan bukan tunggal, yaitu 

kenyataan objektif dan kenyataan subjektif. Kenyataan objektif ialah kenyataan 

yang berada di luar diri manusia, sedangkan kenyataan subjektif ialah kenyataan 

yang berada di dalam diri manusia. Alur proses tersebut berlangsung dalam tiga 

momen, yakni eksternalisasi (penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai 

produk manusia), objektivasi (interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang 

dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi) dan internalisasi 

(individu mengidentifikasi diri dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi 

sosial tempat individu menjadi anggotanya) (Sriningsih, 2010, h. 159). 

1. Proses eksternalisasi Menurut berger, proses eksternalisasi yakni 

proses penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural sebagai produk 

manusia. Hal ini adalah suatu pencurahan ke diri manusia secara 

terus-menerus kedalam dunia, baik dalam aktifitas fisik ataupun 

mentalnya (Berger, 1991, h. 4). 

  Dalam hal ini dapat diambil contoh pada proses 

eksternalisasi keluarga penganut Ilmu Sejati, saat mereka 
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melakukan identifikasi diri dengan adaptasi dari nilai-nilai ajaran 

Ilmu Sejati dan simbol-simbol Ilmu Sejati dalam interaksi 

kehidupan sehari-hari, contohnya didalam momen ini, mereka 

mengekspresikan dengan menggunakan bahasa yang paling halus 

krama inggil apabila orang yang lebih mudah melakukan proses 

komunikasi dengan orang yang lebih tua. Demikian simbol-simbol 

yang secara umum dikenal oleh masyarakat penganut Ilmu Sejati, 

seperti mengenai tata cara Shalat yang dilakukan adalah tidak 

mengenal waktu hal ini merupakan kesepakatan yang telah 

dilakukan oleh masyarakat sekitar. Pada masyarakat penganut Ilmu 

Sejati mamiliki tradisi-tradisi lokal sendiri dalam kehidupannya 

sehari-hari seperti cara makan, sopan santun prilakunya, 

bahasanya, dalam kehidupan sehari-hari.  

2. Proses objektivasi. Objektivasi adalah disandangnya produk-

produk aktifitas itu dalam interaksi sosial dengan intersubjektif 

yang dilembagakan atau mengalami proses institusional 

(Sriningsih, 2010, h. 160).  

  Pada momen objektivasi ada proses pembedaan antara dua 

realitas sosial, yaitu realitas diri individu dan realitas sosial lain 

yang berada diluarnya, sehingga realitas itu menjadi sesuatu yang 

objektif.  

  Objektivasi ini terjadi karena adanya proses eksternalisasi. 

Ketika dalam proses eksternalisasi semua ciri-ciri dan simbol-
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simbol masyarakat penganut Ilmu Sejati diadaptasikan dan dikenal 

masyarakat umum, maka terdapat pembeda (stratifikasi) dan 

terjadilah legitimasi bahwa ini adalah masyarakat penganut ajaran 

Ilmu Sejati. Satu kasus yang khusus tetapi sangat penting dari 

objektivasi adalah signifikasi, yakni pembuatan tanda-tanda oleh 

manusia. Sebuah tanda (sign) dapat dibedakan dari objektivasi-

objektivasi lainnya, karena tujuannya yang eksplisit untuk 

digunakan sebagai tanda, isyarat atau indeks bagi makna-makna 

subjektif. Didalam momen ini agen-agen pelembagaan adalah 

orangtua dalam melakukan proses sosialisasi mengenai ajaran Ilmu 

Sejati kepada anggota keluarga dengan cara mengajak untuk 

mengunjungi perguruan Ilmu Sejati untuk mengikuti pelajaran 

Ilmu Sejati yang dilaksanakan rutin 3 kali dalam sebulan.  

3. Proses sosial internalisasi. Internalisasi adalah peresapan kembali 

realitas-realitas manusia dan menstransformasikannya dari struktur 

dunia objektif kedalam struktur kesadaran dunia subjektif. Melalui 

eksternalisasi, maka masyarakat merupakan produk manusia. 

Melalui objektivasi, maka masyarakat menjadi suatu realitas 

generasi unik. Melalui internalisasi, maka manusia merupakan 

produk masyarakakat (Berger, h. 5)  

  Pada momen internalisasi, dunia relitas sosial yang objektif 

tersebut ditarik kembali kedalam diri individu, sehingga seakan-

akan berada dalam diri individu. Proses penarikan kedalam ini 
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melibatkan lembaga-lembaga yang terdapat dalam masyarakat 

seperti lembaga agama, lembaga sosial, lembaga politik, lembaga 

ekonomi dan lain sebagainya. Lembaga berperan dalam proses ini 

dikarenakan, wujud konkret dari pranata sosial adalah aturan, 

norma, adatistiadat dan semacamnya yang mengatur kebutuhan 

masyarakat dan telah terinternalisasi dalam kehidupan manusia, 

dengan kata lain pranata sosial ialah sistem atau norma yang telah 

melembaga atau menjadi kelembagaan disuatu masyarakat 

(Bungin, 2007, h. 48-49).  

  Oleh karena itu Untuk melestarikan identifikasi tersebut 

maka digunakanlah sosialisasi. Dalam hidup bermasyarakat 

manusia senantiasa dituntut untuk mampu menyesuaikan diri 

dengan lingkungan sosialnya melalui suatu proses. Proses ini dapat 

disebut proses penyesuaian diri individu kedalam kehidupan sosial, 

atau lebih singkat dapat disebut dengan sosialisasi (Abdulsyani, 

2012, h. 57).  

  Manusia sebagai makhluk individu agar dapat 

mempertahankan eksistensinya dalam kehidupan ditengah-tengah 

masyarakat maka mau tidak mau ataupun secara tidak sadar proses 

pembauran atau sosialisasi akan terjadi pada diri individu tersebut. 

Ini juga dilakukan agar individu tersebut dapat diterima oleh 

masyarakat, karena itu merupakan tujuan dari pada proses 

sosialisasi itu sendiri. Lebih lagi dijelaskan bahwa, Sosialisasi 
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sendiri memiliki pengertian yakni proses dimana manusia berusaha 

menyerap isi kebudayaan yang berkembang ditempat kelahirannya 

(Sanderson, 2003, h. 46).  

Berger dan Luckman sendiri menguraikan tentang sosialisasi:  

1. Sosialisasi Primer 

Sosialisasi ini adalah sosialisasi awal yang dialami individu dimasa 

kecil, disaat dia diperkenalkan dengan dunia sosial objektif. 

Individu beradapan dengan oran-orang lain yang cukup 

berpengaruh (significant others). Orangtua atau pengganti 

orangtua, dan bertanggung jawab terhadap sosialisasi anak 

(Poloma, 2003, h. 304). Pada hakikatnya proses menjadi manusia 

itu berlangsung dalam hubungan timbal balik dengan 

lingkungannya, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan alam 

dan lingkungan manusia. artinya, manusia sedang berkembang itu 

tidak hanya berhubungan secara timbal balik dengan suatu 

lingkungan alam tertentu, tetapi juga dengan suatu tatanan budaya 

dan sosial yang spesifik, yang hubungannya dengan melalui 

perantaraan Significant Other diatas yang merawatnya (Berger, 

1990, h. 68). 

   Artinya melalui orangtuannya mereka diajari tentang nilai-

nilai dan tradisi yang perlu dianut sebagai pewaris keturuanan, 

akhirnya terjadilah pembiasaan dan pelembagaan tradisi ajaran 

Ilmu Sejati.  
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2. Sosialisasi Sekunder 

Sosialisasi sekunder adalah internalisasi sejumlah “sub dunia” 

kelembagaan atau yang berlandaskan lembaga. Dengan kata lain 

sosialisasi sekunder adalah proses memperoleh pengetahuan 

khusus sesuai dengan peranannya (role-spesific knowledge), 

dimana peranan-peranan secara langsung atau tidak langsung 

berakhir dalam pembagian kerja (Berger, 1990, h. 198). 

  Proses sosialisasi bersangkutan dengan proses belajar 

kebudayaan dalam hubungan dengan sistem sosial dalam proses ini 

seorang individu dari masa kanak-kanak hingga masa tuanya 

belajar mengenai pola-pola tindakan dalam interaksi dengan segala 

macam peranan sosial yang ada dalam kehidupan sehari-hari 

(Fathoni, 2006, h. 25). 

  Kebanyakan dalam proses sosialisasi tersebut diawali atau 

dibuat melalui proses dimana anggota keluarga diajak oleh 

orangtua mengunjungi perayaan Ulang tahun ajaran Ilmu Sejati 

yang biasanya dilakukan dengan melakukan pagelaran wayang 

kulit. Hal ini terbukti dengan adanya kunjungan dari anggota Ilmu 

Sejati yang berasal dari luar Desa Pucuk, Kecamatan. 

Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto yang akhirnya dijadikan 

tempat untuk mengembangkan dan mendongkrak budaya-budaya 

leluhurnya agar tetap utuh. Tindakan-tindakan inilah yang menjadi 
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wujud dari hasil proses kelembagaan, sehingga bertemulah dalam 

proses identifikasi antara Guru, Pewirid, serta Murid.  

3. Proses pengendapan Tradisi  

Hanya sebagian kecil saja dari pengalaman manusia yang 

tersimpan terus dalam kesadaran. Pengalaman-pengalaman yang 

tersimpan terus itu lalu mengendap, artinya menggumpal dalam 

ingatan sebagai entitas yang bisa dikenal dan diingat kembali. 

Tanpa terjadinya pengendapan itu, individu tidak dapat memahami 

biografinya. Pengendapan intersubjektif juga terjadi apabila 

beberapa individu mengalami suatu biografi bersama, dimana 

pengalaman-pengalamannya lalu menjadi bagian dari suatu 

cadangan pengetahuan bersama. Pengendapan intersubjektif itu 

hanya benar-benar dinamakan sosial apabila ia sudah diobjektifasi 

dalam suatu sistem tanda: artinya, apabila ada kemungkinan bagi 

berulangnya objektifasi pengalaman-pengalaman bersama. Baru 

sesudah itu ada kemungkinan bagi pengalaman-pengalaman itu 

untuk dialihkan dari suatu generasi kegenerasi berikutnya (Berger, 

1990, h. 96). Hal seperti inilah proses pengendapan tradisi yang 

terjadi pada masyarakat pengikut Ilmu Sejati.  

4. Proses Pelembagaan 

Semua kegiatan manusia bisa mengalami proses pembiasaan 

(habitualisasi). Tiap tindakan yang sering diulangi pada akhirnya 

akan menjadi suatu pola yang kemudian bisa direproduksi. 
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Pembiasan selanjutnya adalah bahwa tindakan yang bersangkutan 

bisa dilakukan kembali dimasa mendatang dengan cara yang sama, 

ini berlaku bagi aktifitas sosial maupun non sosial. Individu yang 

menyendiri sekalipun, yang diumpamakan hidup disebuah pulau 

yang tak berpenduduk, akan membiasakan kegiatan-kegiatannya. 

Tindakan-tindakan yang sudah dijadikan kebiasaan itu tetap 

dipertahankan karena bermakna bagi setiap individu. Pelembagaan 

terjadi, apabila ada suatu tipe yang timbal balik dari tindakan-

tindakan yang sudah terbiasa bagi berbagai tipe pelaku. Dengan 

kata lain, setiap tipe seperti itu merupakan suatu lembaga (Berger, 

1990, h. 75-76).  

5. Legitimasi 

  Legitimasi menghasilkan makan-makna baru yang 

berfungsi untuk mengintergrasikan makna-makna yang sudah 

diberikan kepada proses-proses pelembagaan yang berlainan. 

Fungsi legitimasi adalah untuk membuat objektivasi “tingkat 

pertama” yang sudah dilembagakan menjadi tersedia secara 

objektif dan masuk akal secara subjektif. Legitimasi “menjelaskan” 

tatanan kelembagaan dengan memberikan kesahihan kognitif 

kepada makna-maknanya yang sudah diobjektivasi. 

  Berger dan Luckman menegaskan bahwa sosialisasi 

sekunder adalah sosialisasi sejumlah “sub dunia” kelembagaan, 

atau yang berlandaskan lembaga. Lingkup jangkauan dan sifat 
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sosialisasi ini, ditentukan oleh kompleksitas pembagian kerja dan 

distribusi pengetahuan dalam masyarakat yang menyertainya. 

Sosialisasi sekunder adalah proses memperoleh pengetahuan 

khusus sesuai dengan paranannya (role spesifix knowladge), dan 

peranan ditentukan berdasarkan pembagian kerja.  

  Berger dan Luckman menyatakan bahwa kenyataan 

subjektif itulah yang mesti dipertahankan, sebab sosialisasi 

mengimplikasikan kemungkinan bahwa kenyataan subjektif dapat 

ditransformasikan. Keberhasilan sosialisasi, menurut berger, sangat 

tergantung dengan adanya simetri antara dunia objektif masyarakat 

dengan subjektif individu. Adapun kegagalan sosialisasi, mengarah 

pada berbagai tingkat asimetri. 

  Jika sosialisasi tidak berhasil menginternalisasi sekurang-

kurangnya makna paling penting dari suatu masyarakat tertentu 

maka masyarakat itu tidak akan berhasil membentuk tradisi dan 

menjamin kelestarian masyarakat itu sendiri. Berger dan Luckman, 

ketika menjelaskan sosialisasi primer, cenderung melihat bahwa 

kegagalan sosialisasi dapat disebabkan karena pengaruh yang 

berlainan mengantarkan berbagai kenyataan objektif kepada 

individu. Kegagalan sosialisasi dapat merupakan akibat 

Heterogenitas dikalangan personil sosialisasinya. 

Dalam sejarah umat manusia, objektivasi, internalisasi, dan eksternalisasi 

merupakan tiga proses yang berjalan secara terus menerus. Dengan adanya dunia 
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sosial objektif yang membentuk individu-individu dalam arti manusia adalah 

produk dari masyarakat. Beberapa dari dunia ini eksis dalam bentuk hukum-

hukum yang mencerminkan norma-norma sosial. Aspek lain dari relitas objektif 

bukan sebagai realitas yang langsung dapat diketahui, tetapi bisa mempengaruhi 

segala-galanya, mulai dari cara berpakaian, cara berbicara, realitas sosial yang 

objektif ini dipantulkan oleh orang lain yang cukup berarti bagi individu itu 

sendri (walaupun realitas yang diterima tidak selalu sama antara individu satu 

dengan yang lain).  

Pada dasarnya manusia tidak seluruhnya ditentukan oleh lingkungan, 

dengan kata lain proses sosialisasi bukan suatu keberhasilan yang tuntas, 

manusia mempunyai peluang untuk mengeksternalisir atau secara kolektif 

membentuk dunia sosial mereka. Eksternalisasi mengakibatkan terjadinya 

perubahan sosial.  

Teori konstruksi Petter L. Berger mengatakan bahwa, realitas kehidupan 

sehari-hari memiliki dimensi subjektif dan objektif. Manusia sebagai instrument 

dalam menciptakan realitas sosial yang objektif melalui proses ekternalisasi, 

sebagaimana ia mempengaruhi melalui proses internalisasi. Masyarakat 

merupakan produk manusia dan manusia merupakan produk masyarakat. 

Dunia yang telah diproduksi manusia adalah budaya. Budaya harus 

diproduksi dan direproduksi secara terus menerus oleh manusia. Struktur budaya 

secara instrinsik terlahir untuk diubah. Keegoisan serta keinginan manusia untuk 

tidak mengubah budaya, dengan demikian, mengindikasikan adanya persoalan 

pada proses aktifitas pembuatan dunianya. Budaya terdiri dari totalitas produk 
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manusia yang beberapa diantaranya berbentuk material dan selebihnya bukan. 

Manusia juga menghasilkan bahasa serta bangunan simbolis yang menceminkan 

seluruh aspek kehidupannya (Hilmy, 2009, h. 84-85).  

 

2.1.2 Komunikasi keluarga 

 Menurut Duvall (2003), keluarga merupakan sekumpulan individu yang 

dihubungkan oleh sebuah ikatan perkawinan, adopsi, dan kelahiran yang 

bertujuan untuk menciptakan dan memepertahankan budaya yang ada, serta 

meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional dan individu yang berada 

disuatu lingkungan sosial adanya interkasi secara reguler ditandai dengan saling 

ketergantungan dan berkaitan antara individu untuk mencapai tujuan tertentu. 

Selanjutnya, pengertian lain disampaikan bahwa keluarga merupakan suatu 

kesatuan sosial yang terdiri dari suami, isteri, dan anak-anak (Ahmadi, 2003, h. 

239). 

  Menurut Mulyana (2005), mendefinisikan keluarga sebagai jaringan 

individu-individu dengan berbagai pengalaman dimasa lalu dalam jangka waktu 

yang lama dan terikat oleh perkawinan, darah, komitmen, bersifat legal atau 

tidaknya hanya mereka yang bisa menganggap diri mereka sebagai keluarga dan 

dengan berbagai pengarapan masa depan mengenai hubungan yang saling 

berkaitan. Berdasarkan beberapa pengertian keluarga, pola komunikasi keluarga 

merupakan hal yang sangat fundamental dan dapat mencerminkan bagaimana 

kedua orangtua yaitu ayah dan ibu dapat berkomunikasi dengan anak. Sehingga, 

pengertian komunikasi keluarga adalah kesiapan berbicara secara terbuka 
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mengenai segala hal baik yang berifat menyenangkan maupun tidak, serta mempu 

memberikan solusi-solusi yang baik penuh dengan kejujuran, keterbukaan 

(openess) serta kesabaran dalam setiap yang dilakukan (Friendly, 2002, h. 1) 

 Menurut teori Family Communication Patterns (FCP), keluarga 

menciptakan realitas sosial bersama melalui dua proses, percakapan orientasi dan 

orientasi yang sesuai. Orientasi percakapan ditandai dengan seringnya melakukan 

interkasi secara spontan, serta tidak dibatasi dengan sesuatu yang memungkinkan 

anggota keluarga untuk menemukan simbol dan objek. Orientasi ini mendorong 

semua anggota keluarga untuk berpartisipasi dalam mendefenisikan realitas sosial 

yang ada. Hal ini ditandai dengan persamaan keyakinan dan sikap. Interaksi 

keluarga berfokus dalam mempertahankan hubungan secara harmonis sehingga, 

mencerminkan ketaatan kepada kedua orangtua, sering  terwujud dalam tekanan 

untuk menyetujui dan mempertahankan hierarki keluaga (Fitzpatrick, 2004, h. 34) 

Social oriented 

High Protective      Consensual 

Low                    Laizzes-Faire                                 Pluralistic 

 Low  High  

Concept Oriented 

Bagan 2.1 

Tipe Family Communication 
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 Pemaparan tersebut diperkuat oleh Chaffee, McLeod dan Wackman (1973, 

h. 349) terdapat dua orientasi pada komunikasi keluarga, yaitu social oriented 

pada orientasi ini orangtua memiliki kekuasaan serta otoritas yang sangat besar 

sehingga anak-anak mampu dikontrol oleh orangtua, kondisi keluarga social 

oriented cenderung terlihat harmonis serta menghindari konflik dengan kedua 

orangtua. Selanjutnya, concept oriented, orientasi ini berbalik dengan social 

oriented. Concept oriented cenderung menekankan pada ide-ide setiap anggota 

keluarga, keyakinan dan perasaan. Jenis keluarga ini mendorong anak-anak untuk 

mengekspresikan ide-ide serta pendapat secara terbuka, dan menantang 

pandangan oranglain. Berdasarkan kedua orientasi tersebut, Mcleon dan Chaffee 

(1973, h. 350) mengklasifikasikan keluarga menjadi 4 jenis yang berbeda dan 

menciptakan model dari pola komunikasi keluarga. Klasifikasi dilakukan 

berdasarkan tinggi rendahnya individu dalam social oriented dan concept 

oriented. Berikut ini 4 jenis identifikasi keluarga: protective (low concept-

orientation and high on socio-orientation), pluralistic (low on social-orientation 

and high-on concept-orientation), laizzes-Faire (low on both dimensions) dan 

Consensual (high  on both dimensions). Mengacu pada keempat kategorisasi 

keluarga. Keluarga pluralistic dan keluarga consensual yang bersifat kooperatif 

dalam segala situasi dan memiliki tingkat adaptasi yang tinggi (McLeod & 

Chaffee, 1973, h. 73). 
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 Berdasarkan keseluruhan tipe keluarga tersebut, fungsi keluarga secara 

umum adalah sebagai berikut (Friedman, 2002) :  

a. Fungsi Openness : terbuka dalam segala hal baik yang bersifat 

menyenangkan maupun yang tidak, serta siap menyelesaikan konflik-

konflik dalam keluarga melalui proses diskusi yang dijalan dengan penuh 

kesabaran, kejujuran serta keterbukaan (openness) (Friendly, 2002, h. 1) 

b. Fungsi afektif (fungsi pemeliharaan kepribadian) : untuk pemenuhan 

kebutuha psikologisosial, saling mengasuh,  memberikan kasih sayang, 

serta menerima dan mendukung dalam hal yang positif.  

c. Fungsi sosialisasi dan fungsi penempatan sosial : proses perkembangan 

dan perubahan individu dalam keluarga, tempat anggota keluarga dalam 

melakukan interaksi soslial dan belajar berperan di lingkungan sosial.  

d. Fungsi reproduktif : untuk meneruskan kelangsungan hidup dan keturunan 

untuk menambah SDM  

e. Fungsi ekonomis : untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti sandang, 

pangan, dan papan. 

f. Fungsi perawatan kesehatan : untuk merawat anggota keluarga yang 

mengalami masalah kesehatan, pada fungsi ini bentuk yang dibutuhkan. 
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Odenweller, Ritteneour, Myers & Brann (2011) menjelaskan tiga alasan 

mengenai pentingnya komunikasi keluarga diantaranya adalah: 

1. Komunikasi dengan anggota keluarga merupakan komunikasi yang 

pertama kali dilakukan dan merupakan saluran awal bagi anak-anak 

dalam mempelajari nilai dan nirman dalam keluarga maupun diluar 

keluarga. Dalam penlitian ini keluarga merupakan saluran awal bagi 

anggota lain dalam melakukan proses sosialaisasi mengenai  ajaran 

Ilmu Sejati. Komunikasi keluarga dalam penelitian ini Pembelajaran 

Ilmu sejati yang terjadi antara Orangtua dengan anggota keluarga 

lainnnya. 

2. Keluarga mencirikan sebuah karakteristik yang unik mengenai 

ideologi, nilai-nilai dan sistem keyakinan yang menegaskan anggota 

lingkungan sosial. Dalam penelitian ini keluarga tradisional memiliki 

karakteristik yang unik dan berbeda dengan keluarga lainnya. Keluarga 

konsensual. Consensual adalah keluarga yang mempunyai orientasi 

percakapan tinggi dan orientasi kepatuhan yang tinggi. Selain itu 

anggota keluarga dalam penelitian ini sangat patuh terhadap segala 

keputusan yang diambil orangtua. 

3. Baik disengaja atau tidak, anggota keluarga saling berkomunikasi dan 

mengadopsi gaya komunikasi, nilai-nilai, ideologi, dan perilaku yang 

diharapkan dan diterima oleh masyarakat. Dalam hal ini anggota 

keluarga berpotensi mengadopsi gaya komunikasi, nilai-nilai, ideologi, 

dan perilaku Bapak sebagai Kepala keluarga. Dan adospi perilaku 
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tersebut memiliki tujuan agar dapat diterima dalam kehidupan sosial 

masyarakat dan memberikan pebgaruh terhadap proses sosialisasi yang 

dilakukan.  

Namun, disisi lain, Berger (2015), menyatakan bahwa penelitian Ilmu Sosial 

yang terkait dengan komunikasi keluarga masih sangat sedikit. Pernyataan ini 

didukung oleh Wilson (2004), yang menjelaskan bahwa sangat sedikit kajian 

mengenai komunikasi keluarga yang menjelaskan masalah genetik. Sedangkan 

Baldwin (2012) juga menyetujui pernyataan  tersebut, yaitu sangat kurang data 

terkait pola komunikasi keluarga yang berhubungan dengan dukungan sosial, dan 

ketahanan untuk perawatan pengasuh dalam keluarga. Oleh karena itu, peneliti 

diharapkan mampu untuk menambah kajian komunikasi keluarga khususnya 

dalam keluarga konsensual.  

 

 

2.1.3 Teori Pola Komunikasi Keluarga Fitzpatrick 

 Penelitian yang dilakukan oleh Fitzpatrick dkk menetapakan dua orientasi 

yang menjadi dasar untuk membangun hubungan komunikasi dalam keluarga 

(Odenweller, Ritteneour, Myers, Brann, 2011). Dua orientasi tersebut yang akan 

menentukan pola komunikasi dalam sebuah keluarga (Littlejohn, 2009; Berger, 

dkk., 2015). Dua hal yang terdapat dalam teori komunikasi keluarga tersebut 

diantaranya adalah orientasi percakapan dan orientasi kepatuhan (Khani, Fard, 

Broodmend, 2015). Koernern & Fitzpatrick dalam Vangelisti (2004), menyatakan 
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bahwa dua dimensi tersebut merupakan struktur dasar kepercayaan perilaku dalam 

komunikasi keluarga.  

 Orientasi percakapan merupakan dimensi yang utama dalam komunikasi 

keluarga (Vangelisty, 2004). Orientasi percakapan adalah sejauh mana keluarga 

mampu terbuka mengenai hal apapun antara semua anggota keluarga untuk 

menceritakan dan mengutarakan segala permasalahan dalam keluarga (Berger, 

dkk., 2015; Jowkar, Koulohat, & Zakeri, 2011; Dumlau & Botta, 2000; Sciascia 

dkk, 2013). Dalam sebuah keluarga yang memiliki orientasi percakapan yang 

tinggi memiliki ciri khas sebagai berikut: anggota keluarga dapat menceritakan 

berbagai permasalajan tanpa dibatasi apapun, berbagai pikiran perasaan, dan 

aktivitas lain antar anggota keluarga, segala tindakan selalu dimusyawarahkan 

bersama anggota keluarga yang lain, menjunjung kepercayaan, bersifat kondusif, 

dan saling mendukung satu sama lain (Berger, dkk., 2015; Soltani, Hosseini, & 

Mahmoodi, 2013). Disisi lain keluarga yang memiliki tingkat percakapan yang 

rendah memiliki frekuensi percakapan antara anggota keluarga sangat rendah dan 

permasalahan yang dibahas dengan anggota keluarga lainya terbilang sangat kecil 

(Vangelisty, 2004). Dalam penelitian ini orientasi percakapan dapat digambarkan 

sebagai wujud kesediaan seluruh anggota keluarga untuk membahas semua 

permasalahan yang terjadi. Salah satu permasalahan yang dibahas dalam keluarga 

konsensual ini adalah permasalahan terkait dengan ajaran Ilmu Sejati. 

 Selain orientasi percakapan, orientasi kepatuhan merupakan hal yang 

penting berikutnya dalam pola komunikasi keluarga (Vangelisty, 2004). Orientasi 

kepatuhan adalah persamaan kepercayaan dan sikap dari keseluruhan anggota 
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keluarga (Rueter & Koerner, 2008). Keluarga yang mempunyai orientasi 

kepatuhan tinggi memiliki ciri khas sebagai berikut: interaksi yang memfokuskan 

pada persamaan keyakinan dan sikap, komunikasi yang terpaku pada keselarasan, 

menghindari konflik, keadaan saling membutuhkan antara anggota keluarga, 

respect orangtua kepada keluarga yang minim, dan nilai ketaatan yang besar 

tehadap orangtua karena dalam hal ini kedua orangtua memiliki tingkat otoritas 

yang tinggi dalam keluarga ini dan selalu mendeskripsikan keadaan sosial yang 

sedang dihadapi (Berger, dkk., 2015; Soltani, Hosseini, & Mahmoodi, 2013). 

Sedangkan dalam keluarga yang mempunyai orientasi kepatuhan yang rendah 

memiliki kebebasan dalam anggota keluarga, nilai pribadi seseorang, dan orientasi 

kepatuhan digambarkan sebagai wujud kepatuhan kepada Bapak sebagai kepala 

keluarga yang memimpin dalam sebuah keluarga dengan melakukan sosialisasi 

mengenai ajaran Ilmu Sejati dan berbagai persoalan yang terjadi yang dapat 

menggambarkan sejauh mana tingkat kepatuhan anggota keluarga kepada orang 

tua. 

 Berdasarkan orientasi percakapan dan orientasi kepatuhan yang dijelaskan 

sebelumnya, Koerner & fitzpatrick membagi keluarga menjadi empat tipe yaitu: 

consensual, pluralistic, protective, dan laisses-faire (Berger dkk, Hirabayashi, 

2009; Littlejohn & Foss, 2009). Tipe keluarga Consensual adalah keluarga yang 

mempunyai orientasi percakapan yang tinggi dan orientasi ekpatuhan yang tinggi 

(Littlejohn & Rogers, 2009). Dalam keluarga ini, terjalin sikap saling perhatian 

untuk menetujui satu dengan yang lain meskipun sebenarnya dalam anggota 

keluarga lain memiliki argumen yang berbeda (Zarnaghash, 2013). Orangtua 
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dalam keluarga ini menjadi pendengar yang baik terkait berbagai topik 

permasalahan yang dihadapai oleh anggota keluarga, namun disisi lain orangtua 

memiliki wewenang penuh dalam proses pengambilan keputusan dan 

menyampaikan berbagai opini-opini yang dapat mendasarau keputusan yang telah 

diambil sehingga dapat diikuti oleh anggota keluarga lainnya (Berger, dkk., 2015). 

Anak-anak dalam keluarga ini benyak melakukan proses pembelajaran melalui 

proses diskusi dalam keluarga serta mempertahankan nilai-nilai keluhuran dari 

orangtua (Vangelisty, 2004). 

 Dalam keluarga penganut ajaran Ilmu Sejati, terdapat potensi ada type 

keluarga consensual dan type pluralistic. Hal ini dapat digambarkan dengan 

kesediaan para anggota keluarga untuk membahas seluruh permasalahan yang 

dihadapi. Selain itu, anggota keluarga juga sangat patuh terhadapa segala 

keputusan yang diambil oleh orangtua. Dalam penelitian ini type keluarga 

konsensual dalam keluarga penganut Ilmu sejati dapat dijelaskan melalui 

kesediaan anggota keluarga konsensual dalam membahas semua permasalahan 

yang dihadapai dalam keluarga. Seluruh anggota keluarga bersedia untuk 

mengikuti ajaran dan keputusan Bapak sebagai kepala keluarga terkait dengan 

pembelajaran Ilmu Sejati serta mematuhi semua ajaran yang telah disampaikan. 

 Pluralistic adalah keluarga yang memiliki orientasi percakapan yang 

tinggi, namun memiliki orientasi kepatuhan yang rendah (Berger, dkk., 2015; 

Hirabayashi, 2009; Littlejohn & Foss, 2009; Zarnagash & Zarnagash, 2013). 

Setiap anggota keluarga berhak untuk menyampaikan permasalahan yang sedang 

dihadapi dan berhak memutuskan apa yang akan dilakukan selanjutnya (Littlejohn 
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& Foos, 2009). Anak-anak dalam keluaraga ini melakukan proses belajar melalui 

percakapan yang ada didalam keluarga dan dalam waktu yang sama mereka 

memiliki kebebasan dan berootonom serta mengasah kemampuan dan segala 

proses pengambilan keputusan (Vangelisty, 2004). Selain itu mereka cenderung 

menerima dan memiliki rasa puas dengan kondisi yang ada di dalam keluarga 

(Berger, dkk., 2015). Dalam penelitian ini type keluarga pluralistic dalam 

keluarga penganut Ilmu sejati dapat dijelaskan melalui Setiap anggota keluarga 

berhak untuk menyampaikan kesediaannya untuk mengikuti ajaran Ilmu Sejati 

yang dilakukan oleh orangtua  dan mereka berhak memutuskan apa yang harus 

dilakukan selanjutnya. Anak-anak dalam keluaraga penganut Ilmu Sejati ini 

melakukan proses belajar melalui percakapan yang ada didalam keluarga dan 

dalam waktu yang sama mereka memiliki kebebasan serta mengasah kemampuan 

melalui proses interaksi dengan oranglain dalam proses pengambilan keputusan. 

Kebanyakan anggota keluarga type pluralistic ini adalah anggota keluarga yang 

melakukan proses transmigrasi, sehingga wawasan mereka semakin terbuka 

sehingga memilih Agama sebagai pedoman kehidupan mereka, bukan lagi aliran 

kepercayaan seperti yang diajarkan oleh orangtua mereka. dalam keluarga 

Pluralistic ini seluruh anggota keluarga bersedia untuk membahas semua 

permasalahan yang sedang dihadapi namun orangtua sebagai anggota keluarga 

tidak memberikan penekanan agar semua keputusannya dipatuhi oleh anggota 

keluarga yang lain.  Sehingga bisa disimpulakan bahwa type keluarga ini 

merupakan keluarga yang mempunyai orientasi percakapan yang tinggi dan 

orientasi kepatuhan yang rendah (Zarnagash & Zarnagash, 2013).  
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 Tipe keluarga selanjutnya adalah protektif. Protective merupakan keluarga 

yang mempunyai orientasi percakapan yang rendah, namun memiliki orientasi 

kepatuhan yang tinggi (Berger dkk., 2015, Littlejohn & Foss, 2009). Komunikasi 

dalam keluarga ini menekankan pada kepatuhan anggota keluarga kepada 

orangtua dan sangat minim penekanan kepada hal-hal konseptual (Berger, dkk., 

2015). Orangtua dalam keluarga ini yakin bahwa tidak perlu melakukan diskusi 

dengan anggota keluarga lainnya dan mereka tidak memiliki kepercayaan serta 

kemampuan memutuskan memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi 

(Berger, dkk., 2015). Konflik dalam keluarga ini dinilai sangat negatif. 

Disebabkan penekanan yang tinggi terhadap kepatuhan kepada orangtua namun 

sangat minim musyawarah yang terbuka antara anggota keluarga (Vangelisty, 

2004). Type keluarga protective sangat kecil kemungkinan terjadi. Hal ini 

disebabkan oleh orientasi percakapan yang reandah, namun memiliki kepatuhan 

yang tinggi (Berger dkk., Littlejohn & Foss, 2009). Dalam penelitian ini orientasi 

percakapan yang dilakukan orangtua kepada anggota keluarga tinggi namun 

orientasi kepatuhan juga relatif tinggi. Setap anggota keluarga dapat 

mengeluarkan argumen terkait ketersediaannya dalam mengikuti ajaran Ilmu 

Sejati yang dilakukan oleh Orangtua.  

 Tipe keluarga yang terakhir meruapakan tipe keluarga modern saat ini, 

yang berdasarkan dua dimensi komunikasi keluarga adalah laissez faire. Dalam 

kelurga ini memiliki orientasi percakapan dan kepatuhan yang rendah 

(Hirabayashi, 2009; Littlejohn & Foss, 2009; Sciascia dkk., 2013; Vangelisty, 

2004). Hubungan antar anggota keluarga sangat sedikit musyawarah yang terjadi 
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tidak mendalam (Berger dkk., 2015). Perasaan saling mengerti dan kepedulian 

antar anggota keluarag sangat kecil, serta musyawarah merupakan hal dianggap 

membuang waktu (Littlejohn & Foss, 2009). Anak-anak dalam keluarga ini 

belajar sangat dikit dalam setiap percakapan yang terjadi dalam ekluarga dan 

mereka mengambil keputusan sendiri dalam setiap permasalahan (Vangelisty, 

2004). Selain itu, mereka selalu mempunyai keraguan terhadap keputusan yang 

diambil sehingga sangat berpotensi terpengaruh oleh oranglain (Berger dkk., 

2015).  

 Dalam keluarga penganut Ilmu Sejati, tipe laisses faire ini sangat kecil 

kemungkinan terjadi. Hal ini disebabkan oleh orientasi percakapan yang rendah 

dan kepatuhan yang rendah dalam tipe keluarga ini (Hirabayashi, 2009). Asumsi 

peneliti tentang kecilnya potensi tipe keluarga ini ada dalam keluarga Penganut 

ajaran Ilmu Sejati didasarkan oleh perintah kepatuhan dan berbakti kepada 

orangtua dan menjalin musyawarah yang baik antar anggota keluarga. Dalam 

penelitian ini tipe keluarga laisses faire ini dapat digambarkan melalui keadaan 

anggota keluarga yang tidak membahas permasalahan terkait ajaran Ilmu Sejati 

dan setiap keputusan yang diambil secara individu tanpa melibatkan bapak 

(kepala keluarga). 

 Berdasarkan hasil dari pra penelitian menunjukkan bahwa keluarga 

informan termasuk dalam keluarga consesual dan pluralistic. Hal ini berdasarkan 

kepada informasi yang disampaikan informan bahwa setiap anggota keluarga 

berhak menyampaikan segala permasalahan yang sedang dihadapi. Orangtua 

menerima permasalahan tersebut dan berusaha menjadi pendengar yang baik 
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dibagi anggota keluarga. Namun sisi lain, orangtua memiliki wewenang penuh 

dalam proses pengambilan keputusan dalam menghadapai permasalahan. Selain 

itu orangtua menyampaikan nilai-nilai luhur yang dianut dan mendasari sebuah 

keputusan agar diikuti oleh anggota keluarga lainnya. Tidak hanya itu keluarga 

penganut Aliran Ilmu Sejati juga berpotensi termasuk dalam tipe pluralistic.  

 Dalam penelitian ini tipe keluarga pluralistic dalam keluarga penganut 

Ilmu sejati dapat dijelaskan melalui setiap anggota keluarga berhak untuk 

menyampaikan kesediaannya untuk mengikuti ajaran Ilmu Sejati yang dilakukan 

oleh orang tua  dan mereka berhak memutuskan apa yang harus dilakukan 

selanjutnya. Anak-anak dalam keluarga penganut Ilmu Sejati ini melakukan 

proses belajar melalui percakapan yang ada didalam keluarga dan dalam waktu 

yang sama mereka memiliki kebebasan serta mengasah kemampuan melalui 

proses interaksi dengan orang lain dalam proses pengambilan keputusan. 

Kebanyakan anggota keluarga tipe pluralistic ini adalah anggota keluarga yang 

melakukan proses transmigrasi, sehingga wawasan mereka semakin terbuka 

sehingga memilih Agama sebagai pedoman kehidupan mereka, bukan lagi aliran 

kepercayaan seperti yang diajarkan oleh orangtua mereka. dalam keluarga 

Pluralistic ini seluruh anggota keluarga bersedia untuk membahas semua 

permasalahan yang sedang dihadapi namun orangtua sebagai anggota keluarga 

tidak memberikan penekanan agar semua keputusannya dipatuhi oleh anggota 

keluarga yang lain.  Sehingga bisa disimpulakan bahwa tipe keluarga ini 

merupakan keluarga yang mempunyai orientasi percakapan yang tinggi dan 

orientasi kepatuhan yang rendah. 
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2.1.4 Teori Coordinated Management Of Meaning (CMM) 

 Teori Coordinated management of meaning (CMM) dikembangkan oleh 

V.E Cronen dan W.B Pearce pada tahun 1970-an. Teori ini menggabungkan 

beberapa kajian dari beberapa bidang termasuk sistem teori, interaksionisme 

simbolik, konstruksi sosial, tindak tutur, dan komunikasi hubuungan (Littlejohn, 

2002, h. 171). Teori ini memiliki peran dalam membantu kita untuk memahami 

proses pemaknaan dan tindakan (Littlejohn & Foss, 2009, h. 255). Teori CMM 

awalnya bermula dari teori interpretatif yang fokus utamanya pada komunikasi 

interpersonal (Gudykunts, 2005, h. 37; Pearce & Pearce, 2000). 

 

 

2.1.4.1 Asumsi CMM  

 Philipsen dalam West dan Turner menyebutkan bahwa teori CMM penting 

karena berfokus kepada hubungan antara individu dengan masyarakatnya (2013, 

h. 115). West dan Turner juga mengungkapkan bahwa dalam teori ini terdapat 

berbagai asumsi diantaranya adalah :  

1. Manusia hidup dalam komunikasi  

CMM menggunakan komunikasi sebagai proses sosial yang utama. Proses 

sosial ini berfokus pada isu-isu sehari-hari yang berkaitan dengan siapa 

dengan siapa berbicara pada siapa, siapa mendengar saat mereka 

mendengar, bagaimana manusia berbicara dan mendengarkan, dan bahasa 

apa yang mereka gunakan (Pearce & Pearce, 2000). 
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2. Manusia saling menciptakan realitas sosial 

Realitas sosial disini merujuk pada pandangan seseorang mengenai 

bagaimana makna dan tindakan sesuai dengan interaksi pribadinya  (West 

& Turner, 2013, h. 116). 

3. Transaksi informasi bergantung kepada makna pribadi dan interpersonal  

Asumsi ini berkaitan dengan cara seseorang mengendalikan dalam sebuah 

percakapan (West & Turner, 2013, h. 117). Dalam asumsi ini, West dan 

Turner menyebutkan, bahwa makna personal merupakan makna yang 

diperoleh ketika individu berinteraksi dengan individu lain dengan 

membawa pengalamannya dalam proses interaksi, sedangkan makna 

interpersonal merupakan makna yang dapat dipahami dalam berbagai 

macam konteks apapun. 

JE. Tan (2012) mengklasifikasikan CMM dikembangkan atas dasar 

individu menggunakan aturan untuk mengkontekstualisasikan dan merangkai 

makna pada tindakan yang dilakukan. Sedangkan Montgomery, (2004) 

memberikan pendapat bahwa makna dapat dipahami sebagai sesuatu yang tercipta 

melalui komunikasi dan terapi, CMM berfokus pada bagaimana bahasa digunakan 

individu untuk menjelaskan tindakan yang jelas dan bagaimana tindakan itu dapat 

koheren dengan pemahaman orang lain terkait dengan dirinya.  

Teori ini menjelaskan bahwa seseorang menafsirkkan dan bertindak sesuai 

dengan aturan yang telah disepakati (Littlejohn, 2002, h. 171). Dalam CMM 

terdapat dua jenis aturan, constructive rules yang merupakan aturan makna yang 

digunakan untuk menafsirkan atau memahami sebuah kejadian atau pesan. Aturan 
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kedua, yaitu regulative rules atau aturan untuk tindakan yang digunakan untuk 

menentukan bagaimana merespon dan menanggapi sesuatu.  

Infante, Racer, dan Womack menjelaskan bahwa apa yang sedang terjadi 

dalam sebuah percakapan merupakan hasil dari aturan yang telah disepakati setiap 

individu yang terkait dan mengetahui serta memahami apa yang sedang terjadi 

ketika kedua jenis peraturan tersebut digunakan dalam waktu yang sama (1990, h. 

76). 

Infante, Racer dan Womack menjelaskan tiga bagian penting dalam CMM 

yaitu : (1) konteks dari percakapan; (2) aturan untuk menafsirkan kata-kata dan 

tindakan yang digunakan (definition rules); (3) aturan untuk memutuskan 

bagaimana harus bertindak saat seseorang berbicara dan bertindak dalam cara 

tertentu (behaviour rules). Lebih lanjut Infante, Racer dan Womack menyebutkan 

bahwa salah satu kelebihan dalam teori CMM adalah memiliki kemampuan untuk 

menjelaskan percakapan yang tidak teratur atau tidak dapat dipadukan. Namun, 

Littlejohn beranggapan bahwa aturan dari makna dan tindakan selalu dijalankan 

dengan konteks atau kerangka pemikiran untuk menafsirkan dan melakukan 

tindakan.  

 

2.1.4.2 Prinsip Utama dalam Teori CMM 

 Littlejohn dan Foss dalam buku Encyclopedia of Communication Theory, 

menyebutkan terdapat tiga prinsip utama dalam CMM, yaitu makna dan tindakan, 

koordinasi, dan kisah (2009, h. 200) 
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2.1.4.2.1 Makna dan Tindakan  

 Komunikator melakukan dua hal dalam proses interaksi dengan orang lain. 

Komunikator selalu menginterpretasi atau memaknai dalam bertindak. Makna dan 

tindakan yang dilakakukan komunikator saling berhubungan dengan yang lain. 

Wood (2013) dalam bukunya menjelaskan bahwa inti dari komunikasi berfokus 

pada makna. Makna merupakan signifikansi yang kita berikan terhadap fenomena 

tertentu, sebaliknya mana muncul dari proses interaksi individu dengan simbol. 

Lebih lanjut, Wood juga menyebutkan bahwa terdapat dua tingkatan makna dalam 

proses komunikasi, yaitu (1) tingkat makan berdasarkan isi (content level of 

meaning) yang merupakan pesan secara harfiah. (2) Tingkat makna berdasarkan 

hubungan (relationship level of meaning) yang merupakan hubungan antara pihak 

yang terlibat dalam proses komunikasi.  

 Komunikator bertindak dan menginterpretasi berdasrakan konteks tertentu, 

konteks merupakan kunci utama yang membingkai maksud dan tujuan individu, 

dan konteks juga menghubungkan konsep-konsep lainna dalam sebuah hierarki 

(Littlejohn, 2001, h. 256). Dalam CMM, konteks digambarkan dalam bentuk 

hierarki dimana antara satu konteks saling berkaitan dengan konteks yang lain. 
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Gambar 2.1 

Hierarki Konteks 

 Littlejohn dan Foss dalam Encyclopedia of Communication Theory 

menjelaskan bahwa dalam versi kalsik CMM, tindakan dipahami dalam sebuah 

bentuk hubungan, hubungan dalam bentuk episode, episode dalam bentuk episode 

sendiri, dan diri sendiri dalam bentuk naskah kehidupan, namun konteks dapat 

merubah bentuk. Bentuk tersebut dalam bentuk lainnya, seperti episode dapat 
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dipahami dalam konsep diri. Bentuk-bentuk dikenal dengan sebutan Hierarchy of 

Meaning atau Hierarki Makna.  

Hierarki Makna 

 Pearce (1976), menyebutkan bahwa seseorang mempelajari perilaku yang 

tepat untuk konteks secara spesifik. Pearce & Cronen (1980) dan Philipsem 

(1995) menyebutkan bahwa untuk menciptakan makna tertentu, seseorang akan 

melakukan proses interpretatif berdasarkan enam level makna (Swords, dkk, 

2014). Enam level tersebut adalah (1) Isi; (2) Tindak tutur; (3) Episode; (4) 

Hubungan; (5) Naskah Kehidupan; (6) Pola Budaya  

1. Isi/ Content 

 Isi merupakan kata-kata yang digunakan dalam proses komunikasi 

(Swords dkk, 2014). Dalam penelitian ini, proses komunikasi yang 

dilakukan antara orangtua dengan angggota keluarga adalah dengan 

menggunakan bahasa jawa sebagai bahasa sehari-hari untuk mengetahui 

dan memahami maksud dirinya dengan oranglain selama proses interaksi. 

Proses awal yang terjadi adalah merupakan langkah awal di mana data 

mentah dikonversikan menjadi makna. Langkah awal Pewirid adalah 

dengan menginterpretasikan makna mengenai ajaran Ilmu Sejati kepada 

Bapak (sebagai kepala keluarga). 

2. Tindak Tutur/ Speech Act 

 Tindak tutur merupakan tindakan yang ditampilkan dengan 

berbicara yang didalamnya terdapat janji, ancaman, hinaan, sapa, pujian 
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(Pearce, 1994, Shailor, 1994; dalam Matta 2002). Sedangkan menurut Tan 

(2012), tindak tutur merupakan sesuatu yang dilakukan individu pada 

individu yang lain dengan cara mengatakan sesuatu. Penelitian ini 

selanjutnya akan menginterpretasikan makna berdasarkan tindakan yang 

dilakukan oleh orangtua kepada anggota keluargannya.  

3. Episode  

 Menurut Pearce dan Cronen dalam (West & Turner, 2014, h.120) 

bahwa episode mendiskripsikan konteks dimana orang bertindak. Pada 

level ini kita mulai melihat pengaruh dari konteks terhadap makna. 

Menurut Pearce dan Cronen untuk membahas episode dengan 

menginterpretasikan tindak tutur. Dalam proses episode ini Bapak (kepala 

keluarga) menginterpretasikan hasil dari tindak tutur kepada anggota 

keluarga.  

4. Hubungan  

 Tindak tutur dan episode memberikan dasar dalam proses 

terbentuknya suatu hubungan, hubungan akan menyediakan kerangka 

aturan tertentu dalam proses interaksi dengan oranglain (Matta, 2002). 

Kerangka aturan merupakan sebuah kontrak yang menjadi acuan dalam 

berperilaku. Pada level hubungan terdapat interaksi yang mana individu 

mengetahui kisah hubungannya dengan individu lainnya dengan begitu, 

kisah hubungan menjelaskan tindakan apa yang dilakukan dengan cara 

refleks akan mempengaruhi tindakan berikutnya (Pawanteh, 1996).  
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 Dalam penelitian ini, level hubungan akan menggambarkan 

seperangkat aturan yang akan digunakan untuk berinteraksi antara anak 

dengan orangtua (Bapak). Seperangkat aturan ini juga didalamnya 

termasuk cara menyikapi sesuatu yang tidak sesuai dengan pemikiran kita, 

hal-hal yang dianggap tidak sopan, serta tindakan yang boleh dilakukan 

atau tidak boleh dilakukan dalam kondisi tertentu. 

5. Naskah Kehidupan (autobiografi) 

 Pawanteh (1996) menjelaskan bahwa kisah pribadi sesorang untuk 

membentuk sebuah autibiografi. Sedangkan Tan (2012) menjelaskan 

bahwa autobiografi merupakan rangkaian dari berbagai episode yang 

dirasakan seseorang pada masa lalu dan masa kini yang akan digunakan 

untuk menciptkam makna bagi seseorang dan diri sendiri.  

 Dalam penelitian ini, naskah kehidupan merupakan kisah nyata 

yang dialami Bapak (kepala keluarga) yang berkaitan dengan 

kehidupannya sebelum mengenal Ilmu Sejati, apa yang melatarbelakangi 

sehingga memilih untuk bergabung dalam ajaran Ilmu Sejati, serta apa saja 

yang dialami selama bergabung dalam ajaran Ilmu Sejati.  

6. Pola Budaya  

 Pola budaya merupakan cakupan yang lebih menyeluruh yang 

berkenaan dengan interaksi individu dengan kebudayaan setempat. Pola 

budaya menempatkan indvidu pada konteks superordinat yang lebih besar, 

pola budaya sering muncul dan menjadi terlihat ketika terjadi proses 
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interkasi dengan individu lain yang tidak bercerita tentang perbedaan 

budaya yang dimiliki (Pawanteh, 1996). 

 Dalam penelitian ini pola budaya terbentuk terlihat dari proses 

interaksi yang terjadi secara rutin antara orangtua (bapak) dengan anggota 

keluarga dalam kehidupan sehari-hari.  

 

Gambar 2.2 

Hierarki Makna 

 

Aturan  

 CMM menjelaskan makna dan tindakan berdasarkan seperangkat aturan. 

Aturan merupakan sebuah pedoman yang membantu individu dalam memberikan 

makna dan dalam melakukan tindakan (Littlejohn & Foss, 2009, h. 201). Maksud 

dan tindakan individu dipengaruhi oleh rules (aturan). Dalam CMM terdapat dua 

jenis aturan, pertama adalah Constructive Rules yang merupakan aturan makna 
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yang digunakan oleh pelaku komunikasi untuk menafsirkan atau memahami 

sebuah peristiwa atau oesan tertentu (Littlejohn, 2012, h. 257). Aturan ini 

menentukan nilai terhadap sesuatu. Aturan kedua adalah Regulative Rules, yang 

merupakan aturan  untuk tindakan. Aturan ini digunakan untuk menentukan 

bagaimana menanggapi dan berperilaku dalam suasana tertentu. Littlejohn 

mengungkapkan bahwa aturan tindakan memiliki pengaruh yang sangat penting 

dengan memberikan “rasa” yang dianggap logis dan tepat dalam situasi tertentu. 

Rasa ini disebut kekuatan logika (Logical Force). 

Kekuatan Logika  

 Kekuatan logika terbagi dalam empat jenis diantarannya adalah :  

1. Dapat ditebak (prefigurative) atau kekuatan klausal (Causal Forces) 

Kekuatan kausal merupakan sesuatu hal terdahulu sebelum melakukan 

tindakan, yang berhubungan dengan bagaimana kita merasa bahwa kita 

diciptalam untuk melakukan tindakan sesuatu dengan cara tertentu karena 

kondisi sebelumnya (littlejohn, 2012, h. 258). Kekuatan kausal adalah 

salah satu kekuatan yang bergerak mundur dari sebuah konteks tertentu. 

Kekuatan ini mengedepankan aksi dan membuat orang beraksi dengan 

cara yang pasti dengan tidak memikirkan konsekuensi (Pawanteh, 1996, h. 

83). 

2. Kekuatan Praktis (Practical Forces) 

Kekuatan praktis berlawanan dengan kekuatan kausal, kekuatan praktis 

adalah sebuah tindakan yang merupakan akibat yang berhubungan dengan 
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makna dimana kita berperilaku degan cara tertentu untuk keadaan di amsa 

yang akan datang (Littlejohn, 2012, h. 258). Pawanteh dalam dsertasinya 

menjelaskan bahwa kekuatan praktis memberikan efek dimasa yang akan 

datang, kekuatan ini memperbolehkan individu untuk beraksi dalam cara 

yang tetap (determined manner) untuk mendapatkan konsekuensi atau 

hasil yang dimaksud (1996, h. 83). 

3. Kekuatan Kontekstual (Contextual Force) 

Littlejohn dalam bukunya menejlaskan bahwa kekuatan kontekstual 

membuat kita percaya bahwa tindkaan dan interpretasi adalah bagian yang 

naturak dalam sebuah konteks (2012, h. 258). Kekuatan kontekstual 

berkaitan dengan konsep diri, kekuatan kontekstual membuat kita percaya 

bahwa suatu tindakan yang kita lakukan merupakan tindakan yang harus 

dilakukan.  

4. Kekuatan Implikatif (implicative Force)  

Kekuatan implikatif adalah sebuah tekanan untuk mengubah atau 

mengganti konteks dalam beberapa cara (Littlejohn, 2012, h. 258). 

Selanjutnya, Littlejohn menjelaskan bahwa dalam kekuatan implikatif, kita 

tidak diperbolehkan untuk mnerima konteks pertama yang menonjolkan 

dirinya sendiri, namun berusaha untuk mengubah konteks tersebut dengan 

membuatnya seperti yang kita inginkan. 

Logika Deontik (Deontic Logic) 

 Kekuatan logika juga dipengaruhi oleh Logika Deontik atau Deontic logic 

(littlejohn & Foss, 2009, h. 201). Logika deontik mengklasifikasi kekuatan moral 
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(moral forces) baik secara sadar maupun tidak sadar yang menangkap tindakan 

(Pawanteh, 1996, h. 84). Lebih lanjut, Pawanteh dalam desertasinya menjelaskan 

bahwa, logika deontik mengacu pada tindakan yang dilakukan secara sadar oleh 

aktor dan juga keadaan dimana aktor tidak dapat membuat hubungan dengan 

konteks yang lebih besar.  

 Menurut Pawanteh, logika deontik terdiri dari dua kategori. Kategori 

pertama mendefinisikan pilihan secara sadar (Conscious Choice) seperti hal-hal 

yang merupakan kewajiban  (Obligatory), hal-hal yang resmi (Legitimate), hal-hal 

yang dilarang (Prohibited), dan hal-hal yang tidak dapat ditentukan 

(Undetermined). Kategori kedua mendifinisikan pilihan secraa tidak sadar 

(Unconscious Choice), seperti hal-hal yang menyebabkan terjadinya sesuatu 

(Caused) hal-hal yang belum pasti (Probable) (1996, h. 58).  

 

Rangkaian Makna dan Tindakan   

 Dalam mengurutkan konteks akan tercipta rangkaian (Loops), yang berarti 

dua cerita atau kebih secara bersamaan merupakan konteks “untuk dan dalam” 

konteks untuk lainnya. Dalam CMM dikenal dua jenis rangkaian yaitu rangkaian 

seimbang (Charmed Loop) dan rangkaian tidak seimbang (Strange Loop). 

a. Rangkaian seimbang 

Saat makna dan tindakan konsisten dan membentuk makna dan tindakan 

yang lain (Littlejohn & Foss, 2009, h. 2002). Rangkaian seimbang terjadi 

ketika satu bagian dar hierarki saling mendukung dengan level lainnya. 

Selanjutnya, West dan Turner menjelaskan bahwa rangkaian seimbang ini 
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terjadi apabila penetapan makna yang ada bersifat konsisten dan telah 

disepakati sepanjang rangkaian (2013, h. 127). Dalam CMM rangkaian 

seimbang disajikan sebagai hierarki yang pasti dimana kekuatan 

kontekstual lebih kuat dan kekuatan implikatif yang lemah (Pawanteh, 

1996, h. 82).  

b. Rangkaian tidak seimbang  

Rangkaian tidak seimbang terjadi kerika makna dan tindakan tidak 

seimbang dan saling menyangkal satu sama lain (littlejohn & Foss, 2009, 

h. 202). Littlejohn dan Foss menambahkan bahwa rangkaian tidak 

seimbang ini terjadi saat konteks atau kontejs mana mengalami perubahan 

sehingga menyebabkan perubahan aturan makna dan tindakan. Pawanteh 

mengungkapkan bahwa saat terjadi rangkaian tidak seimbang, satu pihak 

dapat melihat dilema moral yang dialami seseorang karena level makna 

yang berubah dan bertentangan dalam sebuah cerita yang menciptakan 

sebuah paradoks (1996, h. 82-83) 

 

2.1.4.2.2 Koordinasi  

 Mengkoordinasikan makna diawali dengan tahapan memahami koordinasi. 

Pearce dalam West & Turner menyebutkan bahwa caea terbaik untuk memahami 

koordinasi adalah dengan mengamati individu-individu dalam proses interaksi 

sehari-hari (2008, h. 122). Koordinasi ada ketika kedua orang saling berusaha 

untuk mengartikan pesan-pesan yang berurutan bersadarkan percakapan yang 

mereka lakukan.  
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 West dan Turner menjelaskan bahwa terdapat tiga hasil yang 

kemungkinan muncil dari adanya proses komunikasi, yaitu: (a) tercapainya 

koordinasi, (b) tidak tercapainya koordinasi, atau (c) tercapainya koordinasi pada 

tingkat tertentu. Sedangkan Littlejohn, dan Foss memiliki perndapat bahwa 

koordinasi manusia dapat sangat memuaskan tanpa saling mengerti. Hal ini berarti 

pelaku komunikasi dapat mengatur tindakan mereka melalui nernagai cara yang 

terlihat logis untuk pelaku komunikasi, namun tindakan yang dilakukan dipahami 

melalui cara yang berbeda oleh pelaku komunikasi (Littlejohn dan Foss, 2012, h. 

260). Littlejohn dan Foss juga mengungkapkan bahwa koordinasi tidak selalu 

menjadi pengalaman yang memuaskan, atau yang disebut dengan URP (Unwanted 

Repetitive Pattern) atau disebut juga dengan pola berulang yang tidak diinginkan.  

 Pola berulang yang tidak diinginkan adalah dalam episode konflik yang 

berurutan dan terjadi secara berulang yang sering kali tidak diinginkan oleh 

idnividu yang terlibat dalam suatu konflik (West & Turner, 2013, h. 126). 

Selanjutnya, West dan Turner mengungkapkan bahwa pola berulang yang tidak 

diinginkan ini terjadi, karena kedua orang yang memuliki dua sistem aturan yang 

berbeda sehingga mengikuti suatu struktur tertentu dengan tidak memikirkan 

konesekuensi apa yang kemudian muncul.  

 Pearce (1989) menyebutkan bahwa koordinasi mewajibkan seseorang 

untuk menganggap tingkatan moral yang lebih tinggi sebagai suatu hal yang 

penting (West & Turner, 2013, h. 124). Koordinasi juga dapat dipengaruhi oleh 

sumber data yang ada pada diri seseorang, sumber daya ini merujuk pada cerita, 

gambar, simbol, dan institusi yang digunakan seseorang untuk memeknai dunia 
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mereka, sumber daya juga termasuk persepsi, kenangan, dan konsep yang 

membantu sesorang dlam mencapat koherensi dalam realitas sosial mereka 

(Pearce, 1989 dalam West & Turner, 2013, h. 124).  

 

2.1.4.2.3 Kisah (Story Telling)  

 Kisah dan cerita membantu pelaku komunikasi dalam memahami situasi 

tertentu (Littlejohn & Foss, 2012, h. 261). Yang terpenting bagi setiap individu 

untuk memiliki kisahnya sendiri dari apa yang sedang terjadi dan dengan begitu 

menetapkan koordinasi yang sempurna, bahkan tanpa saling memahami satu 

dengan yang lainnya. Dalam CMM terdapat enam aspek cerita yang berpengaruh 

dalam terciptanya hubungan tingkatan dalam situasi komunikasi atau yang biasa 

dikenal dengan model LUUUTT, yang merupakan kepanjangan dari stories lived, 

Untold stories, Unheard stories, Unknown stories, stories Told, dan stories 

Telling.  

a. Stories Lived  

Stories lived merupakan pengalaman kehidupan. Stories lived berkaitan 

dengan perilaku yang terbentuk dan kita jalani bersama oranglaun atau 

tindakan-tindakan kita dengan oranglain (Wikipedians, 2011, h. 246). 

b. Untold Stories 

Untold stories merupakan cerita yang tidak dibagikan atau setidaknya 

tidak dibagikan kepada oranglain pada saat itu (Wikipedians, 2011, h. 

426). Pendapat lain menyebutkan bahwa, stories told menjadi Unheard 

Stories secara berkali-kali, maka nantinya akan menjadi Untold Stories.  
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c. Unheard Stories 

Unheard stories adalah semua yang decritakan, tetapi lawan bicara gagal 

untuk mendengar, kegagalan ini dapat disebabkan oleh lawan bicara yang 

tidak mau mendengar, tidak memperhatikan, tidak dapat mendengar, atau 

pesan tidak dapat dikomunikasikan dengan cara yang teoat sehingga tidak 

dapat dimengerti (Wikipedians, 2011, h. 426). 

d. Unknown Stories 

Unknown Stories adalah cerita yang secara general tidak dapat diketahui 

dengan baik oleh komunikator (Wikipedians, 2011, h. 426).  

e. Stories Told 

Stories Told  berkaitan dengan cerita-cerita atau narasi yang kita gunakan 

untuk memaknai berbagai tindakan yang pernah kita lakukan sehingga 

dapat dianggap logis.  

f. Stories Telling  

Stories Telling menyediakan sumber dimana dunia sosial kita diciptakam 

berdasarkan pada aturan dari makna, tindakan dan konteks (Littlejohn & 

Foss, 2009, h. 203). Litllejohn dan Foss memberi tambahan bahwa apabila 

stories lived sesuai dengan stories told maka  akan menghasilkan 

koherensi pada tingkat yang tinggi. Pada saat stories told sesuai dengan 

stories heard maka akan mengarah pada pemahaman bersama. 

Selanjutnya, Littlejohn dan Foss menyebutkan bahwa pola komunikasi 

dapat diubah dan diperluas, serta koordinasi dapat dicapai dengan melalui 

proses menceritakan dan mendengarkan kisah-kisah yang berbeda. 
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2.2 Penelitian dengan CMM  

 Cronen, Pearce dan Harris (1982) menjelaskan bahwa CMM merupakan 

teori komunikasi yang bersifat heuristik, yang menggambarkan manusia sebagai 

aktor yang berusaha mencapai koordinasi dengan cara mengelola pesan-pesan 

yang dimaknai (West dan Turner, 2013, h. 114). Memaknai pesan-pesan yang 

muncul dalam sebuah cerita atau kisah, mengkoordinasikan tindakan dalam 

sebuah peristiwa (Pearce, 2006, h. 8).  

 Kerangka pemikiran berdasarkan perspektif CMM menurut Pearce (2006, 

h. 8) dapat ditarik kesimpulan menjadi beberapa pertanyaan, yaitu: 

1. Apa yang mereka buat bersama? 

2. Untuk apa terdapat respon? 

3. Respon apa yang datang? 

4. Konteks apa yang terkadung dalam respon? 

5. Apa konteks tertinggi bagi aktor komunikasi? 

6. Bagaimana kita membuat dunia sosial yang lebih baik? 

7. Apa yang terjadi bila konteks berubah? 

8. Apa yang akan terjadi bila kita memulai atau menghentikan urutan 

tindakan? 

Pearce (2006, h. 11) penelitian dengan menggunakan CMM dapat dijelaskan 

melalui delapan tahapan yang terbagi dalam empat fungsi, yaitu:  

a. Menjelaskan urutan tindakan dan informasi kontekstual 

 Penjelasan yang dilakukan dimulai dari hal-hal yang bersifat umum 

ke hal-hal yang bersifat khusus namun, peneliti CMM akan menekan 
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level abstraksi untuk mendapat apa yang sebenarnya diucapkan dan 

dilakukan serta untuk memperoleh urutan kapan hal tersebut diucapkan 

dan dilakukan, sebagai pengingat, percakapan digambarkan dalam urutan 

giliran, menggunakan kata-kata yang sebenarnya yang diucapkan atau 

tindakan yang dilakukan, dikelaskan dengan menggunakan bahasa yang 

netral. 

 

Interpretasi  

b. Menjelaskan urutan terhadap tindakan 

 Tandai dimana pemisahan dan mana pemutusan dalam sebuah 

percakapan. Hal ini adalah level terbawah dalam sbuah interpretasi. 

Tanpa memberikan label, peneliti CMM melihat urutan tindakan dan 

menandai dimana terjadinya perubahan. 

c. Catat mana stories lived dan stories told dan aturan dalam story telling.  

  Terdapat tiga cara dalam mendapatkan data dalam tahap ini, 

pertama menggunakan LUUUUTT Model, dengan mengamati kedua 

belah pihak yang terlibat dalam sebuah percakapan dan menggambarkan 

kesimpulan berdasarkan pemilihan kata dari informan, bahasa tubuh 

(gesture) informan, mimik wajah atau ekspresi informan, nada dan 

kualitas suara (intonasi) informan, gerakan tubuh dan sebagainya. 

  Kedua, melakukan wawancara kepada kedua belah pihak yang 

terlibat dalam sebuah percakapan. Beberapa peneliti akan mengundang 

berbagai pihak yang terlibat dalam sebuah percakapan untuk bekerja 
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dengan berkolaborasi antara satu dengan yang lain, membuat berbagai 

model CMM terlihat secara jelas serta mengkonstrukai pertanyaan dan 

jawaban. 

 Ketiga, melibatkan pembentukan tim peneliti dan menggunakan 

bantuan setidaknya dua orang peneliti bantuan. Pada cara ketiga ini, 

peneliti disini bertindak sebagai orang pertama dan kedua yang sedang 

melakukan percakapan, dan orang pertama dan kedua bertindak sebagai 

peneliti bantuan yang akan menjadi pemandu dalam drama percakapan 

yang tekah diperankan oleh peneliti bantuan. 

  Peneliti pada cara ketiga ini bertindak sebagai aktor yang tidak 

berada pada tempatnya dan akan memberikan pertanyaan bagi pemandu 

drama, dalam hal  ini orang pertama dan kedua yang asli berkaitan 

dengan interpretasi berdsarkan percakapn yang telah diteliti. Cara ini 

akan memberi jawaban atas pertanyaan kerangka penelitian CMM bagian 

7 dan 8 (lihat pertanyaan kerangka hal 63) 

d. Lakukan pendeskripsian mendalam dari percakapan 

 Gagasan dari pendeskripsian secara mendalam menggabungkan 

antara interpretasi dan deskripsi. Setiap elemen dari dunia sosial yang 

mengkombinasikan tindakan dan makna, sehingga sebuah deskripsi yang 

lengkap harus memasukkan interpretasi disetiap bagiannya. 

 Dalam penelitian ini akan digunakan model hierarki yang 

mengarahkan peneliti untuk melihat ada setiap kisah tentang setiap 

tindakan yang dilakukan, untuk menemukan apakah kisah ini berlanjut 
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dalam tindakan selanjutnya ataukah akan berubah, untuk menyelidiki 

posisi urutan relatif dari setiap kisah berdasarkan struktur hierarki 

konteks dan untuk melihat pola refleksi dari sebuah hubungan.  

  Kritis 

  Dapat dikatakan bahwa CMM memiliki tepian kritis daripada teori kritis. 

Tepian kritis CMM berasal dari penjelasan secara mendalam yang berkaitan 

dengan apa yang sedang dibuat dan bagaimana hal itu dibuat. Untuk dapat 

bergeser dari teouan kritis yang umum pada analisa kritis yang lebih khusus, 

CMM menawarkan berbagai cara diantarannya, yaitu:  

a. Gagasan mengenai pokok-pokok yang memiliki dua cabang. Hal ini 

berkaitan dengan kebercabangan apa yang akan muncul, bagaimana 

tindakan pertisipan berkaitan dengan kebercabangan tersebut? Dan dengan 

cara apa mereka bertindak? 

b. Apa yang sedang didistribusikan oleh tindak tutur yang akan muncul? 

Keuntungan bagi siapa dan siapa yang akan dirugikan dengan adanya 

proses distribusi ini? Bgaimana proses distribusi ini akan tercapai? 

c. Episode apa yang akan muncul? Apa yang dibuat lebih dan dibuat kurang 

dalam episode ini? Bagaimana episode membuat stories lived 

dibandingkan dengan episode yang dimaksudkan dan atau diinginkan oleh 

orang-oraag yang terlibat dalam stories told? Bagaimana mereka 

memproduksi episode yang tidak diinginkan? 

d. Apa saja bentuk-bentuk komunikasi yang muncul? Apa yang mungkun 

dan apa yang tidak ada dalam bentuk komunikasi yang ada? 
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e. Catat ketegangan yang terjadi diantara stories lived dan stories told 

 Dalam tahap ini, peneliti akan berpindah dari analisis interpretatif dimana 

peneliti akan memulai untuk menggunakan kata-katanya untuk memberi nama 

dan menjelaskan kejadian yang sedang dipelajari.  

 Sebuah deskripsi komprehensif dai ketegangan yang terjadi antara stories 

lived dan stories told untuk memberikan kritik yang berkaitan dengan apa yang 

sedang terjadi dalam sebuah percakapan.  

         6.  Catat Kisah untold, unheard, unknown.  

 Model lain dari CMM juga memberikan perhatian pada berbau aspek 

dalam sebuah percakapan, memandu jalan untuk menjelaskan situasi dalam 

bahasa peneliti yang membawa pada sebuah evaluasi.  

          7.  Catat pokok kebercabangan, kesempatan yang terlewat, dan tindakan 

 Pada tahap ini, peneliti hanya dapat berada pada dasar penjelasan yang 

mendalam dan analisis kritis, mengklasifikasikan pokok kebercabangan, 

dimana apabila seseorang bertindak secara berbeda, maka keadaan berbeda 

juga akan terjadi.  

Praktis 

 8.  Buat laporan mengenai tindakan  

 Tahapan terakhir dalam penelitian CMM adalah mencatat bahwa tidak ada 

yang dikatan berdasarkan kata-kata “misalkan”. Semua tindakan yang 

dilakukan harus berdasarkan percakapan dan hubungan yang terjadi diantara 

dua orang yang terlibat dalam sebuah percakapan.  
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2.3 Penelitian Terdahulu  

 Penelitian CMM  juga pernah dilakukan oleh Jasmine E. Tan, Ph.D., dari 

Purdue University tahun 2012. Penelitian dengan judul “Gender dan CMM 

terhadap persepsi keungan wanita” dengan menggunakan sudut pandang 

feminisme dan teori manajemen makna terkoordinasi sebagai dasar teoritis untuk 

mengeksplorasi cara-cara perempuan membuat dan menjaga arti keuangan dalam 

pengalaman hidup mereka. Wawancara dilakukan selama dua bulan dengan 

wanita dari berbagai kelompok umur, status perkawinan, ras, tingkat pendidikan 

dan tingkat pendapatan. Data yang dikumpulkan dianalisis dan ditafsirkan dengan 

menggunakan NVivo, program perangkat lunak komputer, selama coding awal 

dan memilah tahap, kemudian manual coding digunakan untuk mengungkap tema 

dalam temuan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada lima kontrak 

(hubungan) yang signifikan terhadap pembangunan pengetahuan keuangan 

perempuan: orang lain yang dijadikan panutan, orang tua, keluarga dekat 

(termasuk saudara dan kakek-nenek),  profesional dan teman-teman (teman dekat 

dan rekan kerja).  

 Episode, dalam kehidupan perempuan yang paling berpengaruh dalam 

membentuk gaya manajemen keuangan mereka adalah kenangan masa kecil yang 

berhubungan dengan masalah uang, biaya tak terduga selama hidup mereka dan 

situasi mengubah hidup. Wanita membentuk naskah kehidupan untuk 

mengkomunikasikan informasi keuangan berdasarkan kombinasi kontrak dan 

episode dalam hidup mereka. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa 
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naskah kehidupan perempuan bersifat dinamis dan sering disesuaikan tergantung 

pada hubungan dan pengalaman masa lalu mereka dengan orang lain.  

 Penelitian ini juga menjelaskan tantangan keuangan yang unik untuk 

pengalaman hidup perempuan. Pertama-tama, "kebebasan finansial" adalah istilah 

yang diperebutkan bagi peserta. Arti dari kebebasan finansial dapat dikategorikan 

ke dalam tiga bidang utama: kebutuhan untuk ketenangan psikologis pikiran, gaya 

hidup bebas hutang dan memiliki kemampuan untuk membuat keputusan saat 

pensiun. Kedua, keamanan finansial telah diperebutkan makna dalam kehidupan 

perempuan. Studi ini menemukan bahwa wanita yang dalam hubungan 

berkomitmen cenderung melihat status keuangan mereka lebih stabil daripada 

mereka yang tidak dalam hubungan berkomitmen. Selain itu, kehadiran 

tanggungan juga meningkatkan rasa perempuan dari keamanan finansial. Namun, 

penelitian ini menyarankan bahwa penekanan pada modal hubungan mungkin 

telah memberikan wanita rasa aman yang palsu terhadap keuangan, karena 

memiliki tanggungan dapat meningkat, bukannya mengurangi risiko keuangan 

perempuan. Ketiga, peran perempuan sebagai ibu atau pengasuh menciptakan 

ketegangan keuangan dalam kehidupan perempuan. Gagasan membayar diri Anda 

terlebih dahulu untuk mengumpulkan tabungan bertentangan dengan peran 

perempuan sebagai ibu atau pengasuh. Dengan menempatkan kebutuhan anak-

anak mereka sebelum mereka sendiri, wanita merasa sulit untuk mengumpulkan 

kekayaan. Keempat, wanita yang ingin belajar tentang keuangan sering 

menemukan diri mereka memiliki kekurangan kosakata keuangan untuk 

mengartikulasikan masalah keuangan mereka. Wanita merasa sulit untuk 
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berpartisipasi dalam membuat keputusan tentang keuangan kesejahteraan mereka 

sendiri karena mereka tidak tahu di mana dan bagaimana untuk memulai 

penyelidikan mereka ke dalam praktek-praktek keuangan.  

 Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap teori manajemen 

terkoordinasi makna (CMM) dengan menunjukkan bahwa individu mampu 

bekerja membuat dan mempertahankan makna bahkan dalam adanya konten 

bersama. Perempuan dalam penelitian ini mampu mengkomunikasikan ide-ide 

mereka dalam hal membiayai meskipun makna menurut istilah keuangan yang 

berbeda. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi untuk CMM dengan 

mengusulkan bahwa penggunaan CMM dapat diperluas melampaui penggunaan 

tradisional dalam kesehatan, interpersonal dan komunikasi perusahaan. CMM, 

digunakan bersama-sama dengan teori-teori feminis, seperti yang ditunjukkan 

dalam penelitian ini, adalah sangat berguna dalam mengungkap nuansa untuk 

mengungkapkan pengalaman hidup normal dari margin. 

 Penelitian tersebut menawarkan beberapa implikasi praktis untuk pendidik 

keuangan, industri pemasaran keuangan dan program melek finansial. Pertama, 

harus ada program keaksaraan keuangan menargetkan perempuan dari kelompok 

usia yang lebih muda karena studi ini menemukan bahwa wanita mulai belajar 

tentang praktek-praktek keuangan pada masa kanak-kanak mereka. Kedua, karena 

orang tua yang paling berpengaruh selama masa kanak-kanak, maka dalam hal 

menyampaikan pengetahuan keuangan, harus ada program yang bertujuan untuk 

membantu orang tua berkomunikasi terkait praktik keuangan yang positif kepada 

anak-anak mereka. Selain itu, mungkin ada baiknya untuk merumuskan program 
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keaksaraan keuangan di mana kedua orang tua dan anak-anak mereka dapat 

berpartisipasi bersama-sama.  

 Selain saran untuk pendidik keuangan dan program melek finansial, studi 

ini juga memberikan petunjuk berharga bagi para profesional keuangan. Dengan 

demikian, profesional keuangan harus mencoba untuk meningkatkan visibilitas 

dan kredibilitas mereka dalam komunitas lokal mereka untuk kepentingan 

meningkatkan peluang bisnis mereka. Terakhir, penelitian ini juga menunjukkan 

bahwa wanita cenderung menganggap penasihat keuangan mereka tidak memiliki 

hubungan pribadi dengan penjudi tentara bayaran dan berisiko tinggi. Industri 

keuangan harus mencoba untuk memperbaiki citra penasihat keuangan mereka 

dan juga mempertimbangkan revisi pilihan pembayaran sehingga biaya penasihat 

itu tidak terikat dengan jumlah investasinya / kliennya. 

 Penelitian tentang CMM pernah dilakukan oleh J. Kevin Barge dari 

Universitas Georgia. Penelitian yang berjudul “Mengartikan CMM sebagai teori 

praktis” mengevaluasi bagaimana praktisi telah menggunakan CMM sebagai teori 

praktis. Berdasarkan bagaimana praktisi telah menggunakan CMM, Kevin Barge 

menyoroti tiga tantangan untuk bekerja di masa depan dengan menggunakan teori 

praktis: (1) mengembangkan hubungan refleksif antara CMM sebagai teori praktis 

dan tata bahasa dari praktek, (2) mengartikulasikan konteks di mana CMM 

berguna atau tidak berguna sebagai teori praktis, dan (3) menguraikan posisi etis 

CMM. Dalam pembahasannya tentang CMM, Kevin menjelaskan bahwa 

teoretikus CMM cenderung menggunakan bahasa puisi dan kiasan saat 

menjelaskan CMM dan penelitian mereka. Penelitian ini telah mengidentifikasi 
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salah satu cara untuk menafsirkan menggunakan CMM sebagai teori  praktis, 

tetapi ada perasaan bahwa cerita alternatif bisa menceritakan tentang bagaimana 

CMM telah digunakan sebagai teori praktis. Harapan Kevin Barge bahwa 

penelitian ini akan menjadi alat yang berguna untuk membantu membingkai 

percakapan masa depan tentang CMM dalam hal refleksivitas, utilitas, dan etika. 

 Beberapa tokoh telah melakukan penelitian terkait dengan Komunikasi 

keluarga. Beberapa metode digunakan dalam menganalisis fenomena komunikasi 

dalam lingkungan keluarga. Namun peneliti hanya menemukan penelitian 

penelitian yang menggunakan CMM oleh Edith Monthgomery (2004). Selain itu, 

peneliti juga hanya menemukan penelitian tentang komunikasi keluarga yang 

menggunakan prespektif Islam yang dilakukan oleh Sakiroh Yaena Benharoon 

(2013). 

 Peneliti hanya menemukan satu penelitian komunikasi keluarga yang 

menggunakan teori coordinated management of meaning (CMM). Dengan 

menggunakan teori konstruksi sosial dan CMM, Edith Montgomery (2004) 

mencoba menjelaskan paparan mengenai kehidupan dalam lingkungan keluarga. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (in-

depth interview) kepada tiga keluarga atau 14 orang yang berasal dari negara 

Timur Tengah dan mendapatkan suaka dari Pemerintahan Denmark. Wawancara 

yang dilakukan berfokus kepada cerita keluarga, peran dan fungsi keluarga 

sebelum dan setelah melarikan diri, politik atau kesediaan keagamaan atau sikap 

yang mungkin akan berubah dari waktu ke waktu, dan bagaimana proses anggota 

keluarga dalam melakukan komunikasi dengan anggota keluarga lainnya 
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mengenai pentingnya sebuah peristiwa. Montgomery (2004) menggunakan 

beberapa dimensi diantaranya adalah dimensi story lived dan story told yang 

berfungsi untuk memahami bagaimana orangtua berkomunikasi kepada anak 

terkait dengan penyiksaan dan kekejaman organisasi.  

 Penelitian Montgomery (2004), ini menghasilkan beberapa hal terkait 

dengan kekerasan yang dialami oleh orangtua. Dalam keluarga pertama, orangtua 

menceritakan pengalaman hidupnya terkait dengan kekerasan yang diterima dan 

ketika dipenjara kepada anak ketika suasana makan malam. Namun anak-anak 

yang mendengarkan cerita tersebut merasa terdesak, tidak menghiraukan dan tidak 

berkomunikasi meskipun tetap mendengarkan pengalaman orangtua mereka. 

Sehingga informasi yang didapat merupakan informasi yang dihamburkan bagi 

anak-anak karena tidak tersampaikan dengan baik. Informasi yang lebih detail 

terkait dengan kekerasan yang dialami orangtua yang kemungkinan dapat 

menyebabkan kegelisahan yang berlebihan yang dialami oleh anak. Dalam 

keluarga yang kedua, orangtua mempertimbangkan informasi yang baik untuk 

diterima oleh anak-anaknya terkait dengan pengalaman orangtua. Orangtua 

membantu anak-anak menggunakan hierarki makna dalam menceritakan 

pengalaman mereka terkait dengan kekerasan yang pernah dialami. Dalam 

keluarga tersebut informasi tentang trauma peristiwa secara komunikasi terus 

menerus dilakukan sehingga memerlukan dekonstruksi dan rekonstruksi dalam 

mengatasi insiden tersebut. Orangtua disini tidak menjawab seluruh pertanyaan 

anak-anak karena mereka tidak perlu untuk mengetahui semua hal itu. Sedangkan 

di keluarga terakhir, orangtua tidak merasa menerima kekerasan, namun anak-
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anak mengetahui informasi bahwa di Negara asal mereka situasi politik sedang 

tidak kondusif sehingga mengharuskan mereka untuk berpindah. 

 Secara keseluruhan, penelitian Montgomery (2004) menyatakan bahwa 

setiap keluarga mempunyai cara yang berbeda-beda dalam mengkomunikasikan 

pengalaman hidupnya. Model story told dan story lived dalam coordinated 

management of meanings mampu untuk memahamai fenomena dalam keluarga 

(Montgomery, 2004). Montgomery (2004) juga menjelaskan bahwa ketika story 

told dan story lived terjadi kontradiksi, sehingga situasi ambigu dan tidak menentu 

terjadi. Lebih lanjut, makna menyediakan konteks untuk membuat rasa mengenai 

sejarah keluarga tentang kekerasan pengasingan dapat koheren atau bertentangan, 

dan mungkin mengakibatkan penguatan hubungan atau kebingungan, 

ketidakberdayaan, dan tindakan kelumpuhan. Goodwin (2004, h. 318-319), 

menambahkan bahwa: 

 “Coordinated Management Of Meaning (CMM) is name given to method 

for the study communication that is employed around the world in the 

solication and interpretation of group talk. CMM consists of the both 

theory and application. Applied CMM informs the facilitative process, 

giving us an imaginative, responsive mode of investigation. Among other 

things CMM theory draws attention to and accounts for positionality: 

who speak, about what, to whom. Under hat conditions. Adapted for use 

by artists, producers, directors and postshoe facilitators commited to 

learning more about their local audiences and the impact of given 

performanced upon a given community, the approach can guide the 

elicaitation, production and understanding of audience stories that are 

told talkbacks.  

 

 Pada Jurnal Penelitian yang dilakukan Pawanteh (1996, h. 127) dengan 

judul “Stories of sojoum A CMM analysis of the intercurtural interactions of 

Malay women, dapat diartikan dalam bahasa indonesia sebagai berikut: 
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 “tinjauan dalam penelitian ini terdapat 3 hal yaitu: pertama, tiga kasus 

pada episode awal yang megungkapkan pola Melayu dengan orang 

Amerika tercemin dari proses interaksi. Kedua, pola komunikasi antar 

Budaya mampu menciptakan ketegangan dan kesalah pahaman 

(dependency theory). Ketiga kemampuan untuk mengkoordinasikan proses 

interaksi dan Komunikasi Antar Budaya ini merupakan akibat adanya efek 

atau implikasi berdasarkan pengalaman mereka dimasa lampau. Dalam 

penelitian ini menemukan juga bahwa emosi berperan sebagai tindakan 

sosial yang menyusun kembali situasi tertentu.  

  

 Yoshida dan Fisher di dalam jurnalnya (2010, h. 8), dapat diartikan dalam 

bahasa indonesia sebagai berikut:  

 “Dalam CMM yang terjadi dalam proses koordinasi dimulai ketika terjadi 

suatu kejadian yang disengaja dalam suatu hubungan antar individu. Kita 

menggeser suatu makna dengan membuat bentuk hubungan antara para 

pihak yang berselisih paham dengan menyediakan orang ketiga sebagai 

perantara (mediator), dan keduanya antara pihak berselisih sehingga 

memiliki kesempatan untuk terfasilitasi dalam suatu percakapan (dialog) 

sehingga terciptanya suatu makna. Mediator berperan sebagai individu 

yang mengarahkan kedalam pemahaman yang lebih detail terhadap 

berbagai cerita atau konflik mereka, demikian pula meunjukkan berbagai 

perasaan mereka sendiri dan mengambilnya sebagai motivasi dalam 

meneyelesaikan konfliknya. Mereka menciptakan ulang berbagai cerita 

untuk membentuk (membingkai) tuduhan kesalahan dan luka kedalam 

bentuk ukran narasi yang menjelaskan dalam berbagai perspektif 

alternatif dalam proses penyelesaiannya.  

 

 Parkes (2011), dalam Jurnal penelitian disertasi yang berjudul “ Making 

Dialogic or Relational Conversation in Formal Workplace Mentoring 

Relationships”, dengan terjemahan dalam bahasa indonesia sebagai berikut:  

 “Pola hubungan pendampingan dalam tempat kerja resmi, diaman suatu 

organisasi dalam organisasi biasanya membantu dalam pencocokan 

pendamping (mentor) dengan yang terdampingi (mentees) serta 

mengarahkan beberapa dampak hasil dari suatu hubungan, selama ini 

telah mendapatkan kritikan karena kurang efektktifnya dalam suatu 

rancangan dengan maksud untuk perolehan pertumbuhan, dan 

pembangunan. Hal ini menjelaskan bahwa banyak para ahli setuju 

mengenai pola hubungan seperti ini mampu membentuk pada titik tertentu 

dimana mereka menampilkan hubungan komunikasi dialogis ataupun 

kualitas keterhubungan seperti saling percaya, empati, dan saling 
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menghormati secara integral sebagai proses belajar. Para ahli juga 

berpendapat bahwa pola hubungan pendampingan ditempat kerja seperti 

ini merupakan pendayagunaan suatu pandangan konstruksi sosial dan 

bentuk penggalian pola hubungan pendampingan du tempat kerja resmi 

sebagai wujud munculnya penegakan prosedur dalam berbagai episode 

dalam percakapan (dialog), juga sebagai bentuk penggunaan sebuah 

kerangka kerja yang disarankan oleh teori CMM sebagai dasar dalam 

menjawab pertanyaan besar” Bagaimanakah berbagai percakapan yang 

berkuatitas dan dialogis ataupun yang memiliki karakter keterhubungan 

itu dibuat oleh para mentor dan mentees dalam hubungan pendampingan 

yang resmi? berbagai temuan menekankan dalam pentingnya persamaan 

peran antara mentor dan mentees, melalui pengungkapan diri yang nyata 

dan berbagai pengekspresian kelemahan, dan dukungan terhadap 

kebutuhan akan kerangka keterampilan dalam pemberdayaan percakapan 

oleh para mentor. Untuk banyak organisasi, studi ini juga memberikan 

rekomendasi berbagai strategi untuk membantu mentor dan mentees 

menjadi lebih penuh arti dalam benak mereka atas ambisi dan sifat 

bawaan personal individu daei setiap pendampingan yang dijumpai, dan 

pula menjadi lebih kompeten dalam mengkoordinasikan keterpisahan dan 

kemungkinan kejadian perubahan situasional dari penciptaan suatu 

makna yang tampak cenderung mendukung proses pembelajaran yang 

membangkitkan (generative-learning)”. 

  

 Berdasarkan penjelasan jurnal diatas mengenai coodinated management of 

meaning, yang dikemukakan Montgomery (2004, h. 340-370), Goodwin (2004, h. 

318-319), Pawanteh (2996, h. 127), Yoshida dan Fisher (2010, h. 8) diatas, dan 

diperkuat hasil penelitian disertasi yang dikemukakan oleh Parkes (2012). Maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya fenomena permasalahan komunikasi dua 

arah yang bersifat timbal balik antara komunikator dengan komunikan dapat 

dilihat dari sistem koordinasi penyampaian pesan dalam sebuah percakapan yang 

saling dikoordinasikan anatara satu dengan yang lain, sehingga pesan yang 

disampaikan dapat berkorelasi dengan tindakan individu melalui konsensus 

sebagai bentuk strategi komunikasi organisasi dalam upaya mengatasi masalah 

proses interaksi komunikasi anatar kelompok disebabkan oleh berbagai macam 

hal, seperti perbedaan pengalaman (field of experience) yang dimiliki seseorang, 
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perbedaan cara pandang seseorang, dan perbedaan kebiasaan seseorang dalam 

berkomunikasi antara satu orang dengan yang lain. Oleh karena itu berdasarkan 

penjelasan jurnal diatas, menjelaskan bahwa kajian tentang proses koordinasi 

pemaknaan mulai mengalami perkembangan. Dapat kita ketahui bahwa kajian 

teori CMM West dan Turner (2002, h. 105-108), yang bertujuan untuk 

mengkoordinasikan makana pesan yang disampaikan sebagai bentuk upaya untuk 

mengeksplorasi pesan yang disampaikan komunikator (who speak), isi pesan yang 

disampaikan berkaitan dengan apa (about what), ditujukan ke siapa sebagai 

komunikan (to whom), dan bagaimana proses komunikasi terjadi (under hat 

conditions) sebagai bentuk proses komunikasi interpersonal. Namun berdasarkan 

penjelasan jurnal-jurnal diatas tentang teori CMM, menjelasakan bahwa seorang 

mentor sebagai komunikator dalam menyampaikan pesannya kepada komunikan 

membutuhkan strategi yang tepat agar pesan yang disampaikan mampu 

dikoordinasikan dengan baik. Menurut pendapat West Turner (2008, h. 122), 

menjelaskan bahwa inti dari CMM adalah komunikasi antara individu yang 

memiliki upaya untuk mengelola dan mengkoordinasikan berbagai macam arti.  

 Sakiroh Yaena Benharoon (2013) melakukan penelitian di Thailand. 

Namun dalam penelitian ini memiliki perbedaan dengan beberapa peneliti 

komunikasi keluarga lainnya. Penelitian yang dilakkan di daerah Thailand selatan 

ini sangat kental sekali mengangkat perspektif non-western, tetrutama prespektif 

islam. Peran yang signifikan komunikais keluarga di kawasan konflik, 

menganalisis tipe isu orangtua muslim dalam area komunikais dengan anak dan 

anggota keluarga lainnya, menjelaskan bagaimana pola komunikasi dalam 



 

74 
 

 

keluarga muslim untuk membangun budaya damai, serta menganalisis bagaimana 

komunikais keluarga dapat mencegah anak untuk melakukan kekerasan. 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian Benharoon (2013) adalah 

kualitatif. Wawancara dilakukan kepada beberapa informan yang berada didalam 

kawasan konflik di Thailand Selatan. Subjek dalam wawancara tersebut terdiri 

dari berbagai latar belakang pekerjaan: guru, pegawai sekolah, kyai, ketua 

komunitas, pegawai negeru, politisi lokal, dan penduduk desa. Pemilihan 

infroman tersebut berawal dari key infroman.  

 Penelitian Benharoon (2013) menghasilkan beberapa hal. Pertama, untuk 

membangun sebuah keluarga bahagia sangat penting untuk menciptakan waktu 

berdiskusi bersama dengan seluruh anggota keluarga. Terlebih dalam suasana 

konflik, anak-anak sangat membutuhkan bimbingan dan pengetahuan dari 

orangtua. Kedua, dalam memahamai permasalahan anggota keluarga, orangtua 

harus memiliki kemampuan mendengarkan yang baik. Hal ini sangat penting 

untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama anatara anak dengan orangtua. 

Ketiga, selain menjadi pendengar yang baik, orangtua memiliki kewajiban untuk 

memeperhatikan komunikasi non verbal yang dilakukan oleh anak. Komunikasi 

nonverbal merupakan alat yang ampuh agar terhubung dan lebih memahami anak, 

memahami maksud yang sebenarnya disampaikan oleh anak, serta membangun 

keluarga yang lebih baik. Keempat, menggunakan salam “assalamualaikum” 

dalam menyapa anggota keluarga merupakaan salah satu cara untuk mewujudkan 

perdamaian dalam keluarga. Selain itu, hal ini juga sangat penting untuk 

membedakan umat muslim dengan yang lain. Kelima, berbicara tentang isu-isu 
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islam dalam keluarga membawa oranfrua dan anak-anak lebih intim, 

meningkatkan hubungan, dan menciptakan rasa saling cinta, menghormati serta 

memahami antar keluarga.  

 Peneliti juga menemukan penelitian mengenai kebatinan sebenarnya telah 

banyak dilakukan oleh para peneliti. Rokhim (2003) mahasiswa dari Universitas 

Negeri Malang jurusan PPKN melakukan penelitian tentang perkembangan 

kepercayaan Sapto Darmo di  Desa Lopang Kecamatan Kembangbahu Kabupaten 

Lamongan. Temuan penelitiannya mengungkapkan bahwa Sapto Darmo di Desa 

Lopang mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Meski awalnya sempat 

terjadi perselisihan pendapat antara tokoh agama, tokoh masyarakat, dengan tokoh 

Sapto Darmo. Masyarakat Desa Lopang akhirnya menanggapi hal ini dengan 

sikap yang tepo seliro. 

Berbeda dengan Rokhim, Fitriani (2003), mahasiswa sejarah Universitas  

Negeri Malang yang mengadakan penelitian tentang perkembangan kepercayaan 

Pangestu  di Kelurahan Sragen Kulon Kecamatan Sragen tahun 1975-2003. Hasil 

penelitiannya mengungkapkan bahwa aliran kepercayaan Pangestu merupakan 

suatu keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa lewat ajaran-ajaran dari sang guru 

sejati. Aliran kepercayaan ini memiliki sebuah kitab yang diberi nama buku 

Sasongko Jati yang merupakan sebuah buku pedoman bagi penganut kepercayaan 

Pangestu. Pedoman ini berisikan tentang ajaran-ajaran sang guru sejati tentang 

bagaimana manusia dapat bertunggal dengan Tuhan dan sesama manusia. Pada 

waktu yang hampir bersamaan, Hernawati (2003) mengadakan  penelitian 
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terhadap tradisi kebatinan pada perguruan Ilmu Sejati di Desa Sukorejo 

Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.  

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tradisi kebatinan pada perguruan 

Ilmu Sejati dilandasi oleh ajaran dan pola hubungan antar unsur dalam perjuangan 

mempertahankan eksistensinya. Hal inilah yang  menjadi pendukung utama dari 

keeksistensian perguruan ilmu sejati sebagai suatu organisasi yang bersifat 

spiritual dan resmi. Perguruan Ilmu Sejati selalu mematuhi peraturan pemerintah 

sesuai dengan perundangan yang berlaku. 

 Penelitian dari Hernawati inilah dilanjutkan oleh Ida Purwanti mengenai 

keberadaan dari kebatinan Ilmu Sejati Sejarah, Konstruksi dan Sosialisasi ajaran 

Perguruan Ilmu Sejati (Studi Pada Perguruan Ilmu Sejati di Desa Ketanon 

Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung). Dari ketiga penelitian di atas, 

baik dari Rokhim (2003), Fitriani (2003), maupun Hernawati (2003) tidak ada 

satupun yang mengungkap tentang pendidikan atau proses Penurunan nilai-nilai 

ajaran aliran kepercayaan Ilmu sejati Orangtua kepada anaknya dengan 

Menggunakan teori Komunikasi Keluarga dan analisis teori CMM (Coordinated 

Management of Meaning) dikonstruksi dari prekspektif ketimuran dalam 

membangun  karakter masyarakat modern saat ini  

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Rokhim (2003), 

Fitriani (2003), Hernawati (2003), dan yang terakhir penelitian yang dilakukan 

oleh Ida Purwanti (2003), Peneliti akan melanjutkan penelitian dari keempat 

peneliti sebelumnya dan akan menyempurnakan penelitian. Adapun latar belakang 

pemilihan tempat di sini yakni, Perguruan Ilmu Sejati di desa Pucuk, kecamatan 
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Dawargrandong, Kab. Mojokerto, karena kakek dari peneliti merupakan Wali 

wirid di perguruan Ilmu sejati ini yang membawahi Perguruan Ilmu Sejati lainnya 

yang berada di lingkup Mojokerto, seperti banyaknya tokoh sesepuh disana 

diharapkan dapat memberikan informasi yang mendalam mengenai sejarah dan 

ajaran pendidikannya. 

 

2.4 Teori Tindak Tutur (Speech Act Theory)  

 Teori ini digunakan untuk membanti kita dalam memahami bagaimana 

manusia menyempurnakan tindakan dengan kata-katanya (Littlejohn & Foss, 

2009, h. 163). Teori ini dikenalkan oleh J.L Austin dalam sebuah perkuliahan 

yang dikenal dengan The William James Lecturers di Universitas Harvard pada 

tahun 1955 dan dri bukunya yang berjudul How To Do Things With Word pada 

tahun 1962. Teori ini dibangun berdasarkan keyakinan bahwa kata-kata memiliki 

pengaruh yang sama dengan tindakan atau dengan kata lan, kata-kata akan 

menimbulkan dampak  yang kuat sekuat tindakan yang dilakukan pada oranglain 

(Al-Omari & Abu Melhim, 2013). Tokoh lain yang mengembangkan teori ini 

adalah H.P Grice yang berpendapat bahwa makna dalam setiap komniksi 

dipandang sebagai sebuah represntasi dari niat penutur terhadap pendengar. 

 Dalam teori tindak tutur terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan 

semantik dan pendekatan pragmatik. Pendekatan semantik adalah pendekatan 

yang mempelajari makn bahasa yang tidek terikat oleh konteks dan juga berfungsi 

sebagai properti ucapan dalam bahasa, sedangkan pragmatik  adalah pendekatan 

yang mempelajari makna bahasa yang terikat konteks yang berhubungan dengan 



 

78 
 

 

penutur dan makna (Wijana, 1996, h. 2; Leech, 1983). Pragmatik dapat diartikan 

dalam empat defenisi menurut Yule yaitu: (1) pragmatik adalah ilmu yang 

mengkaju tentang penutur; (2) pragmatik mengkaji makna berdasarkan 

konteksnya; (3) pragmatik berkaitan dengan apa yang disampaikan lebih banyak 

disampaikan dengan kaya lain tindakan adalah hal yang dilakukan selain tutut 

kata; (4) pragmatik adalah bidang yang mengkaji bentuk ungkapan menurut jarak 

hubungan.  

 Lekan A. Dairo (2010) dalam artikelnya menjelaskan bahwa teori tindak 

tutur berdasarkan pada dimensi antar pribadi dari perilaku bahasa, sehingga 

berdasarkan asumsi ini, pilihan dari teori ini bergnatung pada fakta bahwa bahasa 

yang digunakan adalah timdakan sosial dan mengucapkan pembicaraan apapun 

yang dianggap sebagai melakukan sebuah tindakan. Austin membagi tindakan 

sebagai locuntionary act yang berarti, niat penutur untuk mengutarakan sesuatu, 

seperti menasehari, mengundang, berjanji serta memerintah. Tingkatan 

selanjutnya adalah perfocutionary act yaitu, reaksi dari pendengar terhadap 

ucapan penutur.  

 Searle menjelaskan bahwa, teori tindak tutur digolongkan menjadi lima 

bagian yaitu :  

a. Tindak tutur representatif 

Tindak tutur representatif adalah tindak tutur yang mengikat penutur pada 

kebenaran atas hal yang telah dikatakannya. Penutur bertanggungjawab 

bahwa penuturan yang dikatakan adalah fakta dan dapat dibuktikan 

mengenai kebenarannya. Tuturan yang digolongkan dalam tindak tutur 
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representatif ini adalah tuturan yang menyatakan, menuntut, mengakui, 

melaporkan, menunjukkan, menyebutkan, memberikan kesaksian, 

berspekulasi, dan sebagainnya.  

b. Tindak Tutur direktif  

Tindak tutur diektif adalah tindak tutur yang dimaksudkan agar  lawan 

bicara melakukan tindakan yang diceritakan oleh penutur. Tindak tutur 

direktif disebut juga dengan tindak tutur imposif. Indikasi dari tindak tutur 

direktif ini adalah adanya tindakan yang dilakukan oleh lawan bicara 

setelah mendengar penuturan dari penutur. Tindak tutur yang dimaksud 

sebagai tindak tutur direktif antara lain : meminta, mengajak, memaksa, 

menyarankan, mendesak, menantang dan memberi aba-aba. 

c. Tindak Tutur Ekspresif 

Tindak tutur ekspreksif disebut juga dengan tindak tutur evaluatif. Tindak 

tutur ini memiliki tujuan agar apa yang penutur katakan dapat diartikan 

sebagai bentuk evaluasi mengenai apa yang disebutkan dalam perkataan 

tersebut. Tindak tutur yang termasuk dalam tindak tutur ekspresif adalah : 

menyalahkan, memuji, menyanjung, mengeluh, mengucapkan selamat, 

mengucapkan terima kasih serta mengkritik.  

d. Tindak Tutur Komisif 

Tindak tutur komisif merupakan tindak tutur yang mengikat penuturnya 

agar melakukan apa yang diucapkan dalam perkataannya. Tuturan yang 

termasuk dalam tindak tutur ini diantarannya adalah : berjanji, bersumpah, 

mengancam, serta menyatakan kesanggupan 
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e. Tindak Tutur Deklaratif  

Tindak tutur deklaratif biasa disebut tindak tutur isbati. Tindak tutur 

deklaratif merupakan tindak tutur yang penuturnya memiliki tujuan untuk 

menciptakan hal-hal seperti status, keadaan dan lain-lain yang sifatnya 

baru. Tuturan yang termasuk dalam tindak tutur deklaratif adalah tuturan 

dengan maksud mengesankan, memutuskan, membatalkan, melarang, 

mengabulkan, mengizinkan, menggolongkan, mengangkat, mengampuni, 

dan memaafkan.  

Banyak peneliti yang menggunakan asumsi teori tindak tutur dari H.P. 

Grice, untuk memahami mengenai manusia dalam menyempurnakan berbagai hal 

melalui kata-kata. Grice mengemukakan gagasan tentang implikatur percakapan 

dalam interpretasi makna (Dairo, 2010), implikatur adalah sebuah konsep untuk 

memahami apa yang tersirat dalam sebuah percakapan. Gagasan tentang 

implikatur percakapan ini didaptkan melali perbedaan antara apa yang diucapkan 

dengan apa yang tersirat. 

Dairo (2001) berdasarkan Grice menyebutkan bahwa implikatur terbagi 

dalam dua jenis diantarannya adalah implikatur konvensional dan implikatur 

percakapan. Implikatur konvensional dari sebuah tutur kata bergabung pada 

tambahan yang disebut dengan “kondisi sebenarnya” yang dapat diterima secara 

normal secara umum, sedangkan implikatur percakapan terkait dengan kondisi 

umum yang menuntun pada perilaku yang cocok dalam sebuah percakapan. 

Selanjutnya, Grice menyebutkan bahwa percakapan yang telah terjadi 

antara penutur dengan pendengar dilandasi oleh sebuah prinsip yang mendasar 
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yaitu, kerjasama (Dairo, 2010). Grice mengungkapkan behwa prinsip kerjasama 

adalah persetujuan kuasi-interaksional yang biasanya terjadi antara penutur 

dengan pendengar 

 

2.5 Tindak Tutur dalam Teori Coordinated Management of Meaning 

 Bahasa merupakan elemen yang sangat penting sebagai faktor pembangun 

budaya, seperti yang diungkapkan oleh Gao (2013), bahwa budaya adalah 

gabungan dari cara hidup dari sekelompok orang termasuk pola kepercayaan, adat 

istiadat, benda, lembaga, teknik, dan bahasa yang menjadi ciri khas kehidupan 

masyarakat. Melalui bahasa, sesorang dapat melakukan interkasi dengan orang 

lain untuk menyampaikan maksud dan tujuannya serta memahami maksud orang 

lain dengan menginterpretasikan makna yang terkandung dalam tuturan seseorang 

melalui bahasa yang dapat dipahami oleh dirinya.  

 Teori CMM menggunakan komunikasi sebagai sebuah proses sosial yang 

memiliki fokus pada isu yang terbentuk dalam masyarakat yang berkaitan dengan 

siapa berbicara pada siapa, siapa mendengar saat mereka mendengar, bagaimana 

manusia berbicara, dan mendengarkan, dan bahasa apa yang mereka gunakan 

(Pearce & Pearce, 2000). Sedangkan teori tindak tutur menurut H.P. Grice 

digunakan untuk memahami bagamina individu menyempurnakan berbagai 

macam sesuatu melalaui kata-kata. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa teori 

CMM menganalisis makna berdasarkan isu-isu yang berkembang dimasyarakat 

dengan didukung oleh berbagai asumsi dari teori tindak tutur yang memiliki 



 

82 
 

 

tujuan untuk memahami bagaimana indivdu dapat berinterkasi dengan 

meyelaraskan antara tindakan dengan kata-kata.  

 Dalam CMM, tindak tutur berada dalam hierarki makna yang didalamnya 

mengandung tindakan yang diungkapkan melalui kata-kata seperti apa, hinaan, 

ancaman, serta janji. Adanya konsep Implikatur Grice adalah hal pokok yang 

membuat teori tindak tutur menjadi penting dalam menemukan serta memehamai 

perilaku yang cocok saat sebuah percakapan terjadi.  

 Dalam penelitian ini, perilaku non verbal orangtua dalam hal ini Bapak 

sebagai kepala keluarga, saat memahami  makna maupun situasi dalam kehidupan 

sehari-hari dilingkungan masyarakat akan menjadi kebiasaan yang dilakukan 

secara rutin berulang-ulang (kontinu). Hal ini dapat dipahami bagaimana ketika 

anggota keluarga menolak sesuatu yang menurut mereka kurang tepat, kondisi 

budaya yang sama tetapi berbeda tampaknya seperti menganut agama islam tetapi 

melakukan hal yang berbeda karena pengaruh budaya setempat yang biasa disebut 

dengan ajaran kepercayaan Ilmu Sejati.  

 Dalam berbagai situasi, menjelaskan apa yang dimaksud menjadi sesuatu 

yang sangat tidak mudah karena perbedaan ineterpretasi dan makna, sehingga 

digunakan tindakan untuk menyempurnakan maksud dan tujuan mereka. Seperti 

contohnya ketika anak dari Giman yang bernama Edi mendapatkan pelajaran 

agama islam di sekolah. Ajaran tersebut sangat berbeda dengan Islam yang 

diajarkan oleh orangtuannya. Kondisi ini menjadikan Edi berada dalam posisi 

kebingungan karena apa yang disampaikan orangtuanya bertolak belakang dengan 

ajaran agama islam yang sesungguhnya. Disini Orangtua Edi memiliki peran 
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untuk memberikan pandangan serta penjelasan berdasarkan yang ia anut dalam 

kehidupan sehari-hari. Barulah Edi akan memahami mengapa perbedaan itu 

terjadi di keluargannya.  

 Berdasarkan perisitiwa ini, teori H.P. Grice yang akan menjelaskan 

melalui pendekatan pragmatik yang digunakan dalam penelitian ini. Teori tindak 

tutur pragmatik Grice mengenalkan penggunaan variabel situasional seperti 

konteks dan pengalaman yang dibagikan (Dairo, 2001). Berdasarkan pendekatan 

Grice ini juga teori CMM dapat digunakan untuk menganalisis stories told dan 

stories lived dalam komunikasi keluarga yang terjadi antara orangtua dan anggota 

keluarga mengenai ajaran Ilmu Sejati.  

 

 

2.6 Kerangka Pemikiran  

 Kerangka pemikiran dari penelitian ini menggunakan teori Coordinated 

Managemenet of Meaning yang telah dikembangkan kedalam teori pragmatis dan 

juga Teori Komunikasi Keluarga sebagai teori pendukung. Penelitian ini akan 

menganalisis bagaimana kontruksi Orangtua kepada anggota keluarga mengenai 

Ilmu Sejati di era modern seperti saat ini. dengan pendekatan teori CMM dengan 

model hierarki makna. Dalam hal ini model hierarki makna teori CMM terbagi 

menjadi delapan tahapan diantarannya sebagai berikut:  

a. Isi/ Content 

 Isi merupakan kata-kata yang digunakan dalam proses komunikasi 

(Swords dkk, 2014). Dalam penelitian ini, proses komunikasi yang 
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dilakukan antara orangtua dengan angggota keluarga adalah dengan 

menggunakan bahasa jawa sebagai bahasa sehari-hari untuk mengetahui 

dan memahami maksud dirinya dengan oranglain selama proses interaksi. 

Proses awal yang terjadi adalah merupakan langkah awal di mana data 

mentah dikonversikan menjadi makna. Langkah awal Pewirid adalah 

dengan menginterpretasikan makna mengenai ajaran Ilmu Sejati kepada 

Bapak (sebagai kepala keluarga)  

b. Tindak Tutur/ Speech Act 

Tindak tutur merupakan tindakan yang ditampilkan dengan berbicara yang 

didalamnya terdapat janji, ancaman, hinaan, sapa, pujian (Pearce, 1994, 

Shailor, 1994; dalam Matta 2002). Sedangkan menurut Tan (2012), tindak 

tutur merupakan sesuatu yang dilakukan individu pada individu yang lain 

dengan cara mengatakan sesuatu. Penelitian ini selanjutnya akan 

menginterpretasikan makna berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh 

orangtua kepada anggota keluargannya.  

c. Episode  

Menurut Pearce dan Cronen dalam (West & Turner, 2014, h.120) bahwa 

episode mendiskripsikan konteks dimana orang bertindak. Pada level ini 

kita mulai melihat pengaruh dari konteks terhadap makna. Menurut Pearce 

dan Cronen untuk membahas episode dengan menginterpretasikan tindak 

tutur. Dalam proses episode ini Bapak (kepala keluarga) 

menginterpretasikan hasil dari tindak tutur kepada anggota keluarga.  
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d. Hubungan  

 Tindak tutur dan episode memberikan dasar dalam proses 

terbentuknya suatu hubungan, hubungan akan menyediakan kerangka 

aturan tertentu dalam proses interaksi dengan oranglain (Matta, 2002). 

Kerangka aturan merupakan sebuah kontrak yang menjadi acuan dalam 

berperilaku. Pada level hubungan terdapat interaksi yang mana individu 

mengetahui kisah hubungannya dengan individu lainnya dengan begitu, 

kisah hubungan menjelaskan tindakan apa yang dilakukan dengan cara 

refleks akan mempengaruhi tindakan berikutnya (Pawanteh, 1996). Dalam 

penelitian ini, level hubungan akan menggambarkan seperangkat aturan 

yang akan digunakan untuk berinteraksi antara anak dengan orangtua 

(Bapak). Seperangkat aturan ini juga didalamnya termasuk cara menyikapi 

sesuatu yang tidak sesuai dengan pemikiran kita, hal-hal yang dianggap 

tidak sopan, serta tindakan yang boleh dilakukan atau tidak boleh 

dilakukan dalam kondisi tertentu. 

e. Naskah Kehidupan (autobiografi) 

 Pawanteh (1996) menjelaskan bahwa kisah pribadi sesorang untuk 

membentuk sebuah autibiografi. Sedangkan Tan (2012) menjelaskan 

bahwa autobiografi merupakan rangkaian dari berbagai episode yang 

dirasakan seseorang pada masa lalu dan masa kini yang akan digunakan 

untuk menciptkan makna bagi seseorang dan diri sendiri. Dalam penelitian 

ini, naskah kehidupan merupakan kisah nyata yang dialami Bapak (kepala 

keluarga) yang berkaitan dengan kehidupannya sebelum mengenal Ilmu 
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Sejati, apa yang melatarbelakangi sehingga memilih untuk bergabung 

dalam ajaran Ilmu Sejati, serta apa saja yang dialami selama bergabung 

dalam ajaran Ilmu Sejati.  

f. Pola Budaya  

 Pola budaya merupakan cakupan yang lebih menyeluruh yang 

berkenaan dengan interaksi individu dengan kebudayaan setempat. Pola 

budaya menempatkan indvidu pada konteks superordinat yang lebih besar, 

pola budaya sering muncul dan menjadi terlihat ketika terjadi proses 

interkasi dengan individu lain yang tidak bercerita tentang perbedaan 

budaya yang dimiliki (Pawanteh, 1996). Dalam penelitian ini pola budaya 

terbentuk terlihat dari proses interaksi yang terjadi secara rutin antara 

orangtua (bapak) dengan anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari.  

Dalam penelitian ini akan menganalisis bagaimana konstruksi Ilmu Sejati 

orangtua kepada anggota keluarga mengenai Ilmu Sejati dan bagaimana 

koordinasi makna dicapai oleh anggota keluarga agar dapat meneruskan ajaran 

yang telah dianut oleh orangtuanya. Kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat 

dilihat pada gambar sebagai berikut: 
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Skema Kerangka Konseptual Proses Konstruksi Ilmu Sejati Orangtua 

Kepada anggota keluarga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 

 Gambar Skema Kerangka Pemikiran Penelitian 

Filsafat Pragmatis 

Interaksionisme Simbolik  Chicago School  

CMM 

(Coordinated Management of Meaning) hadir 

sebagai: 

1. Resolusi terhadap konflik yang terjadi 

dalam keluarga 

2. Aturan regulatif yang muncul ketika 

orangtua mengajak anggota keluarga 

untuk mengikuti ajaran IS, namun pada 

aturan yang tertulis dalam “penget” 

pengikut IS harus memiliki keyakinan 

batin dari individu tidak boleh adanya 

unsur ajakan atau paksaan oranglain.  

 

 

 

 

 

 

 

Komunikasi 

Keluarga 

Hierarki 

Makna 

Makna yang 

tekoordinasi antara 

Orangtua dengan 

anggota keluarga 

mengenai ajaran Ilmu 

Sejati di era Modern 

Tercapainya Koordinasi pada tingkat tertentu 

terjadi pada fase ketika anak-anak mulai dewasa, 

mereka memiliki keyakinan mengenai agama 

yang harus dianut yaitu agama Islam. Sehingga 

meninggalkan ajaran Ilmu Sejati  

Teori Konstruksi Sosial  

Peter L. Berger & 

Thomas Luckman 
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Defenisi Operasional Kasus 

 

1. Memberikan sosialisasi yang diberikan oleh orangtua kepada anggota keluarga melalui 

proses komunikasi sehari-hari  

 

Sejarah Ilmu Sejati Awal Mula pada tahun 1883 Romo S. Soedjono Prawirisoedarso 

menerima pelajaran dari Kyai Haji Samsudin Betete, Pandangan, Bojonegoro, sedang 

ajarannya dari Imam Sufingi. Pada tahun 1893 tamat pendidikan Sekolah di Boyolali 

Surakarta, kemudian tahun 1896 bekerja di Kantor Keresidenan Yogyakarta. Pada 

tahum 1905 berhenti dari pekerjaan atas permintaan sendiri dan melanjutkan 

perjalanan (lelono) untuk berguru. Dalam perjalannnanya tidak kurang 52 perguruan 

yang beliau datangi. Alam perjalanan lelono sering bertemu Aulia (Topo Ider Tahun), 

Aulia terakhir memberikan saran diantaranya sebagai berikut: “Den Enggalo Kondur 

Wae, seperlu Madhango wong kang Kapetengan, ngelingno wong kang Lli, lan 

Mayungono wong kang Kudanan/ kepanasan”.Tahun 1910 menjadi anggota Serikat 

Islam di Jepara, sambil bertani di lereng Gunung Muria serta memperdakam Ilmu yang 

didapat selama itu. Tahun 1916 Romo Guru menerima kedatangan orang untuk (dalam 

bahasa jawa “Nyuwun Dunungipun Gesang”) pada awalnya Romo Guru menolak, 

karena Romo tak ingin menjadi Guru. Orang tadi ekmudian datang kembali dengan 

keinginan yang sangat besar. Akhirnya kemauaanya berbuah hasil ketika Romo Guru 

menerima Murid. Tahun 1920, dipanggil Ibunda R. Nganten Kertokoesumo untuk 

pulang ke Babatan Balerejo Madiun, dengan pertimbangan tata krama, Romo Guru 

rela meninggakjan kehiduapn yang mapan di lereng Gunung Muria (Prawirosoedarso, 

1931). 

 

 

2. Pemakanaan yang dilakukan oleh anggota keluarga melalui petuah-petuah yang 

disampaikan oleh orangtua kedalam kehidupan sehari-hari 
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3. Anggota keluarga sudah mengalami pergeseran (transisi) dari masyarakat industri 

menjadi masyarakat modern yang memilih keyakinan untuk menganut agama Islam 

dibandingkan dengan mengikuti ajaran ajaran Ilmu Sejati  

  

3. Mencontoh lelaku orangtua dalam kehidupan sehari-hari oleh anggota keluarga yang 

disesuaikan dengan Penget 

 

4. Proses koordinasi yang dilakukan orangtua dengan cara mengajak untuk mengikuti 

pelajaran, mengunjungi sesama penganut Ilmu Sejati, memberikan pelajaran yang 

disisipkan melalui aktivitas dalam kehidupan sehari-hari.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian  

  Perspektif atau pendekatan merupakan pedoman dalam menafsirkan 

peristiwa atau perilaku individu lain (Kriyantono, 2012, h. 48). Suriasumantri 

dalam Kriyantono (2012, h. 49) menyebutkan bahwa pendekatan adalah falsafah 

yang mendasari metodelogi riset. Pendekatan dalam penelitian Konstruksi Ilmu 

Sejati Orangtua kepada anggota keluarga ini adalah pendekatan Fenomenologi 

dengan model Coordinated Management of Meaning. 

 Terdapat berbagai pendapat yang berkaitan dengan definisi Fenomenologi. 

Sebuah penelitian tentang fenomenologi yang akan dilakukan oleh Thomas 

Groenewald (2004) berhasil mengumpulkan berbagai pendapat dari para kritikus 

fenomenologi dan mengutip sebuah pernyataan dari Husserl bahwa fenomenologi 

adalah “metode filosofis yang akan meminjamkan kepastian mutlak untuk 

disintegrasi dalam peradaban”, sedangkan Strader dalam disertasunya mengutip 

Moustakas (1994) yang menyebutkan bahwa : 

 “Fenomenologi berkomitemen untuk menjelaskan pengalaman, bukan 

penjelasan, atau analisis. Deskripsi mempertahankan sedekat mungkin 

tekstur asli dari hal-hal, kualitas fenomenal mereka, dan sifat material. 

Deskripsi menjaga fenomena tetap hidup, menerangi kehadirannya, dan 

meonjolkan makna yanhg mendasarinya, memungkinkan fenomena untuk 

berlama-lama, mempertahankan semangat, karena dekat dengan kondisi 

yang sebenarnya” (2009, h. 6)  
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 Sedangkan Craswell seperti dikutip oleh Strader mengungkapkan bahwa 

dalam Fenomenologi “Gagasan tidak terbentuk sebelumnya, harapan, atau 

kerangka panduan sebuah penelitian karena menganalisis data” (2009, h. 71). 

Denzin dan Lincoln (2000) menyebutkan bahwa penelitian fenomenologi 

membuat strategi untuk penyidikan berfokus pada apa dan bagaimana realitas 

sosial dan menekankan pada bagaimana sesorang dapat membentuk realitas 

mereka serta bagaimana lembaga-lembaga itu berasak membentuk perspektif 

mereka sendiri (Strader, 2009, h. 72). 

 Penelitian kualitatif ini menggunakan teori Manajemen Makna 

Terkoordinasi (Coordinated Management of Meaning) untuk menganalisa 

pengalaman penurunan nilai komunitas “Ilmu Sejati” yang berada di Desa Pucuk, 

Kecamatan. Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto. Teori CMM ini digunakan 

untuk menjelaskan bagaimana penurunan pesan-pesan atau nilai-nilai Orangtua 

kepada anak-anaknya sehingga dapat diterapkan menjadi nilai dari kehidupan di 

Era Modern saat ini. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan secara 

langsung mengenai kehidupan keluarga “Ilmu Sejati” di Desa Pucuk, Kecamatan. 

Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto. Menurut Denzin dan Lincoln (2009, h. 8) 

dalam pengantar editorial buku Handbook of Qualitative Research yakni:  

 “qualitative researchers stress the researcherr and what is studied, and 

the intimate relationship between the researcher and what it studied, and 

the situational constraints that shape inquiry. They seek answers to 

questions that stress how social experience is created and given meaning. 

In constrast, quantitative studies emphasize the measurement and analysis 

of causal relationships between variables, not processes. Proponents of 

such studies claim that their work is done from within a value-free 

framework”. 
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 Paradigma dalam penelitian ini adalah intepretatif. Paradigma interpretatif 

adalah paradigma yang meyakini bahwa perilaku dan kebiasaan manusia memiliki 

tujuan tertentu. Fokus paradigma ini adalah proses bagaimana menciptakan 

makna, dinegosiasikan, dipertahankan, dan dimodifikasikan pada konteks yang 

spesifik dalam perilaku manusia (Denzin & Lincoln 1994). Paradigma 

interpretatif terbagi menjadi dua jenis yaitu konstruktivis dan kritis. Penelitian ini 

dapat dikatakan menggunakan paradigma interpretatif konstruktivis karena berada 

pada realitas merupakan hasil dari konstruksi mental dari seseorang pelaku sosial, 

sehingga realitas dapat dipahami bermacam dan dipengaruhi berdasarkan 

pengalaman, konteks, dan waktu. Dengan demikian pemahaman tentang suatu 

realitas dan temuan dari penelitian adalah hasil interaksi antara peneliti dengan 

yang diteliti (Kriyantono, 2012, h. 51-52). Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif. 

 

3.2 Jenis Penelitian  

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, karena 

penelitian ini memiliki tujuan yaitu membuat deksrispsi secara terstruktur dan 

runtut secara faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta sifat-sifat populasi atau 

objek tertentu (Kriyantono, 2012, h. 69). 

 Penelitian ini menganalisis konstruksi orangtua kepada anggota keluarga 

dengan pendekatan model CMM, studi fenomenologi pada salah satu keluarga 

penganut aliran kepercayaan Ilmu Sejati di Desa Pucuk, Kecamatan 
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Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini menggunakan teori CMM 

dalam analisisnya. 

 Laporan yang dihasilkan berupa kutipan-kutipan untuk menggambarkan 

dalam proses penyajian data. Data yang didapat berasal dari naskah wawancara, 

catatan lapangan, foro, dan dokumen pribadi (Moleong, 2012, h. 157-162).  

 

3.3 Teknik Pemilihan Informan 

  Informan adalah individu atau kelompok yang diteliti diharapkan 

mempunya informasi yang penting (Kriyantono, 2012, h. 101). Dalam melakukan 

penelitian, peneliti terlibat langsung dalam berbagai konteks interaksi dengan 

informan, yang merupakan anggota keluarga penganut Ilmu Sejati di Desa Pucuk, 

Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto yang tengah menjalankan 

ajaran Ilmu Sejati. Data-data yang diadapat dalam penelitian ini adalah hasil dari 

interkasi dengan anggota penganut ajaran Ilmu Sejati.  

 Penentuan jumlah informan atau sampel pada penelitian ini didasarkan 

purposive sampling ditentukan mengacu pada kriteria yang dibuat oleh peneliti. 

Pemilihan dan cara penentuan jumlah informan dan pemilihan informan sebagai 

subjek penelitian berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh 

peneliti. Sebagaimana diungkapkan:  

 “Many qualitative researchers employ....purposive, and not random, 

sampling methods. They seek out group, setting and individuals where.... the 

processes being studied are most likely to occur” (Denzin dan Lincoln, 2000, h. 

370). 
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 Kegiatan-kegiatan ritual yang baisa dilakukan oleh anggota Ilmu Sejati ini 

dilakukan bersama-sama setiap bulannya terjadi 3-4 kali. Tepatnya pada tanggal 

9, 11, 22. Dalam Samovar dkk (2010, h. 67) dijelaskan bahwa keluarga besar 

terdiri dari keluarga inti yang terkait dan berkumpul dalam sebuah unit domestik 

yang lebih besar. Menurut Sugiyono (2007, h. 293) menyatakan sampel sebagai 

informan sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut:  

1. Mereka yang memahami serta menguasai sesuatu melalui proses 

enlkulturasi, sehingga sesuatu bukan sekedar diketahui tetapi juga dihayati 

2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat langsung 

pada kegiatan yang tengah diteliti 

3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi. 

Teknik sampling dalam penelitian ini adalah berdasarkan teknik purposive 

sampling. Teknik ini memilih informan berdasarkan kriteria tertentu yang telah 

ditetapkan untuk mendapatkan tujuan penelitian (Kriyantono, 2007). Beberapa 

kriteria yang ditentukan oleh peneliti sebagai berikut : 

1. Anggota keluarga penganut ajaran Ilmu Sejati  

2. Laki-laki/ Wanita berusia 30-73 Tahun 

 

3.4 Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Desa Pucuk, Kecamatan Dawarblandong, 

Kabupaten Mojokerto.  Lokasi ini dipilih karena daerah ini memiliki komposisi 

penduduk yang homogen yang sebgian besar bekerja sebagai petani, pedagang 

dan juga guru, bisa dikatakan kalangan menengah kebawah. Mojokerto 
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diasumsikan merupakan daerah yang memiliki potensi perkembangan yang tinggi. 

Letak berdekatan dengan Kota Surabaya sebagai ibukota dinilai menjadi acuan 

yang sangat mumpuni mengenai kondisi sosial politik di Jawa Timur. Dan 

letaknya juga berdekatan dengan Kota Gresik. Selain itu Desa Pucuk, Kecamatan 

Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto ini memiliki keadaan masyarakat 

cenderung tradisional karena para opinion leader di desa ini merupakan orang 

Jawa tulen yang tidak menyetujui jika ada masyarakat berkulit putih (Cina) 

membuka usaha disekitar dusun Dawarblandong, sehingga kultur pemikiran  

masyarakat pun terbentuk sangat sulit untuk diajak berkembang. 

 

3.5 Sumber Data 

 Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Lofland 

dan Lofland, 1984 dalam Moleong, 2012, h. 157). Kata-kata dan tindakan orang-

orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama yang dicatat 

melalui catatan tertulis. 

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data 

sekunder diantaranya adalah sebagai berikut:  

1. Data Primer 

Data yang diambil langsung melalui wawancara mendalam dengan 

narasumber atau informan yang berhubungan langsung dengan objek 

penelitian. Menurut Kriyantono, (2006, h. 63), data primer adalah data 
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yang diperoleh dari sumber data pertama dan tangan pertama dilapangan. 

Sumber data ini bisa direspon atau subjek penelitian, dari hasil pengisian 

kuesioner, wawancara serta observasi. Dalam penelitian ini, data yang 

diperoleh dari hasil wawancara mendalam didalam ya terdapat subjek 

penelitian itu sendiri. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata lisan dan 

hasil interpretasi peneliti dalam mengamati fenomena yang ada pada 

anggota keluarga aliran kepercayaan Ilmu Sejati. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

subjek penelitian. Data primer diperoleh melalui usaha yang dilakukan 

peneliti dalm proses penggalian data. Cresswell, (2007, h. 99) 

menyebutkkan bahwa, data sekunder merupakan data yang diperoleh dari 

sumber kedua atau sumber sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti juga 

mengumpulkan data sekunder dengan orang yang dianggap mengerti dan 

memahami bagaimana kehidupan keluarga aliran kepercayaan Ilmu Sejati 

di Desa Pucuk, Kecamatan. Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto dan 

juga melakukan pengambilan data dari penelitian terdahulu yang terkait 

dengan dunia aliran kepercayaan kejawen.  
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3.6 Fokus Penelitian 

 Pada dasarnya, masalah penelitian kualitatif bertumpu pada fokus 

penelitian, yang rumusan masalahnya mengarah pada upaya untuk menjelaskan 

berbagai macam faktor yang terkait dengan masalah. Penetapan fokus atau 

masalah dalam penelitian kualitatif akan dijabarkan dan dipastikan ketika peneliti 

berada di lapangan. Adapun fokus penelitian sebagai berikut 

 

No 

 

Fokus 

Penelitian 

 

Deskripsi Fokus 

 

 

Pengumpulan 

Informasi 

 

 

1 

 

Pokok-Pokok 

ajaran Ilmu 

Sejati 

 

1. Mengkaji mengenai 

Pokok-pokok  ajaran 

Ilmu sejati yang 

merupakan pedoman 

atau peraturan 

mengenai lelaku sehari-

hari dalam masyarakat 

yang dinamakan 

(penget) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara 



 

98 
 

 

 

No 

 

Fokus 

Penelitian 

 

Deskripsi Fokus 

 

Pengumpulan 

Informasi 

 

2.  

 

Pemaknaan 

yang 

dilakukan 

Oleh anggota 

keluarga 

mengenai 

ajaran Ilmu 

Sejati 

 

1.Menganalisis pemahaman 

anggota keluarga terkait 

ajaran Ilmu Sejati 

2. Menganalisis pemaknaan 

anggota keluarga terkait 

ajaran Ilmu Sejati dengan 

cara mendengarkan 

semua informasi yang 

diberikan kepala keluarga 

(ayah) mengenai ajaran 

Ilmu Sejati 

3.Mengaplikasikan antara 

ajaran Ilmu Sejati yang di 

dapatkan dengan aktivitas 

sehari-hari 

4.Tanggapan dan persepsi 

anggota keluarga terkait 

ajaran Ilmu Sejati 

 

Wawancara dan 

Observasi 

 

3 

 

Anggota 

Keluarga 

Tidak tertarik 

untuk 

mengikuti 

ajaran Ilmu 

Sejati 

 

Berbagai alasan mengenai 

anggota keluarga yang 

bersikap acuh terhadap 

ajaran Ilmu Sejati 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara 
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Tabel 3.1  Deskripsi Fokus Penelitian 

 

3.7 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara  mendalam, observasi, dan dokumentasi.  Menurut Berger dalam 

Kriyantono (2010, h.100) wawancara adalah percakapan antara peneliti 

 

No 

 

Fokus 

Penelitian 

 

Deskripsi Fokus 

 

Pengumpulan 

Informasi 

 

4 

 

Konstruksi 

ajaran Ilmu 

Sejati Orang 

tua kepada 

anggota 

keluarga 

 

Konstruksi ajaran Ilmu 

Sejati yang dilakukan 

orangtua kepada anggota 

keluarga ketika hidup di 

lingkungan sosial 

berdasarkan aturan atau 

pedoman (penget) yang 

dianut oleh Ilmu Sejati 

 

Wawancara dan 

Observasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

Proses 

Koordinasi 

makna ajaran 

Ilmu Sejati 

orangtua 

kepada 

anggota 

keluarga 

 

Proses koordinasi makna 

ajaran Ilmu Sejati 

dilakukan orangtua dengan 

cara mengikuti pegelaran 

secara rutin 

 

Wawancara dan 

Observasi 
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(seseorang yang berharap mendapatkan informasi) dan informan (seseorang yang 

diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu objek). Menurut 

Kriyantono ada beberapa jenis wawancara: 

1) Wawancara Pendahuluan 

Pada wawancara jenis ini tidak ada sistematika tertentu, tidak terkontrol, 

informal, terjadi begitu saja, tidak diorganisasi atau terarah. Wawancara 

jenis ini biasanya digunakan untuk mengenalkan peneliti kepada orang yang 

akan diteliti. 

2) Wawancara Terstruktur 

Pada jenis wawancara ini, peneliti menggunakan pedoman wawancara, yang 

merupakan bentuk spesifik yang berisi instruksi yang mengarahkan peneliti 

dalam melakukan wawancara. 

3) Wawancara Semistruktur 

Pada wawancara semistruktur ini, pewawancara biasanya mempunyai daftar 

pertanyaan tertulis tapi memungkinkan untuk menanyakan pertanyaan-

pertanyaan secara bebas, yang terkait dengan permasalahan. 

4) Wawancara Mendalam 

Wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data atau informasi 

dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapatkan 

data lengkap dan mendalam. Wawancara ini dilakukan dengan frekuensi 

tinggi  (berulang-ulang) secara intensif.  

 Peneliti ini menggunakan In-depth interview dimana proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dilakukan dengan cara tanya jawab dengan 
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bertatap muka secara langsung antara pewawancara dengan informan, dengan atau 

tanpa menggunakan pedoman wawancara, (interview guide), yang difokuskan 

pada unit analisis yang akan diteliti. Data primer dalam hal ini yaitu berupa penget 

(pedoman ilmu sejati), buku laporan setiap pelajaran, dokumen Ilmu Sejati, buku-

buku yang terkait dengan ajaran Ilmu sejati.    

 Teknik selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi. 

Menurut Kriyantono (2010, h. 110-111), Observasi berisi penjelasan yang  

merupakan metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian kualitatif. 

Peneliti menggunakan Observasi partisipan dimana peneliti akan terjun langsung 

berbaur dengan masyarakat penganut ajaran aliran ilmu sejati. Peneliti juga 

menggunakan teknik wawancara secara tradisional / non formal  yang dilakukan 

secara bertahap dari awal hingga akhir sehingga posisi peneliti disini lebih 

berbaur dan bersifat flued sehingga objek tidak merasa sedang diteliti serta 

menggunakan bahasa jawa kromo inggil karena kebanyakan masyarakat 

Mojokerto adalah masyarakat yang sangat memperhatikan tutur pitutur serta 

tindak tanduk dalam berkomunikasi. Keunggulan Teknik ini adalah data yang 

dikumpulkan dalam dua bentuk: interaksi dan percakapan. Artinya, selain perilaku 

nonverbal juga mencakup perilaku verbal dari orang-orang yang diamati. 

 Menurut Wimmer & Dominick dalam Kriyantono ada dua jenis teknik 

observasi, yaitu observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Kedua jenis 

tersebut dapat dilihat pada gambar berikut  
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Kuadran 1 pada gambar diatas disebut observasi yang tampak atau terbuka 

(overt-observation). Dalam situasi ini peneliti teridentifikasi secara jelas dan 

selama observasi sebjek penelitian sadar bahwa mereka sedang diobservasi. 

Peneliti bertindak hanya sebagai observer (pengamat). Kuadran 2 disebut 

partisipan yang tampak (overt-participant). Dalam situasi ini, orang-orang yang 

diteliti (subjek penelitian) mengetahui kehadiran peneliti. Tapi berbeda dengan 

kuadran 1, disini peneliti seakan-akan tidak bertindak sebagai observer tapi 

sebagai partisipan. Kuadran 3 merepresentasikan situasi dimana peranan peneliti 

terbatas sebagai observer, tapi subjek yang diteliti tidak menyadari kehadiran 

peneliti sehingga tidak tahu jika sedang diteliti (covert/tertutup). Pada kuadran 4 

peneliti berperan sebagai partisipan dan subjekpenelitian tidak menyadari kalau 

sedang diteliti. 

Penelitian ini menggunakan kuadran 2, dimana kehadiran peneliti yang 

tampak (overt-participant). Dalam situasi ini, orang-orang yang diteliti (subjek 

 Overt 

Participant 

Covert 

Observer 

1 2 

3 4 

Gambar 3.1 
Jenis-jenis Observasi 
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penelitian) mengetahui kehadiran peneliti. Peneliti seakan-akan tidak bertindak 

sebagai observer tapi sebagai partisipan. 

Observasi partisipan adalah teknik observasi dimana peneliti juga berfungsi 

sebagai partisipan, ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan kelompok yang 

diteliti, apakah kehadirannya diketahui atau tidak. Observasi nonpartisipan 

merupakan metode observasi dimana peneliti hanya bertindak mengobservasi 

tanpa ikut terjun melakukan aktivitas seperti yang dilakukan kelompok yang 

diteliti, baik kehadirannya diketahui atau tidak (Kriyantono, 2010, h.112). 

Dalam penelitian Proses Konstruksi Ilmu Sejati Orangtua kepada Anggota 

keluarga di Era Modern melalui Komunikasi Keluarga dan Analisis Teori CMM 

(Coordinated Management of Meaning) ini, peneliti menggunakan teknik 

observasi partisipan. Menurut Sugiyono (2012, h.226) dalam observasi ini, 

peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang 

digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, 

peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut 

merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang 

diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna 

perilaku yang nampak pada orang tersebut. 

Teknik dokumentasi digunakan peneliti dalam penelitian ini untuk 

mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data. Menurut 

Sugiyono (2012, h.240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah 
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kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk 

gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang 

berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, 

dan lain-lain.  

Ada beberapa dokumen yang sebagian sudah dikumpulkan oleh peneliti, 

diantaranya berupa penget, buku riwayat & perkembangan Perguruan Ilmu Sejati, 

buku pelajaran Perguruan Ilmu Sejati, Buku Hangadungaken yang 

berisipenjelasan wujud manusia, dan daftar hadir pelajaran Ilmu Sejati. Selain 

buku, beberapa foto-foto yang terkait pelajaran Ilmu Sejati  juga sudah terkumpul. 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

 Menurut Moleong analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan 

dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya 

menjadi satuan yang dapat diorganisisr, mengsintesiskannya, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang diceritakan kepada 

orang lain (2012, h. 248). Dalam penelitian ini, teknik analisis data akan 

dilakukan berdasarkan teknik analisis data melalui empat tahapan fenomenal 

analisis dengan pendekatan fenomenologis.  

 Empat tahap analisis data fenomenalogi menurut Moustakas (1994) dalam 

Starder (2009, h. 81) adalah :  
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1. Reduksi fenomenologis, data diketegorikan dengan setiap pertanyaan yang 

berhubungan erat dengan topik perorangan, memandang pernyataan yang 

memiliki nilai yang sama, dan memiliki tujuan untuk membawa ke fokus 

keunikan fenomena tertentu.  

 Pada penelitian ini, data yang terdapat di kategorikan berdasarkan 

model Hierarki Makna pada Teori Coordinated Management of Meaning 

(CMM) dan memilahnya dalam episode-episode dalam naskah kebidupan 

infroman dengan menggunakan interpretasi analisisa dalam teori CMM.  

2. Variasi Imajinatif 

 Bentuk analisis pada tahap ini bermacam-macam, bergantung pada 

kebutuhan penyajian pada peneliti. Moustakas (1994) dalam Strader 

(2009) menyebutkan bahwa bentuk analisis adalah terbuka untuk 

interpretasi yang lebih unik dengan menghibur setiap prespektif dengan 

kemungkinan dari berbagai makna dan peran yang berbeda. 

 Dalam penelitian ini, data yang akan disajikan berdasarkan model 

Hierarki Makna dalam Teori CMM yang menjabarkan peristiwa yang 

sedang terjadi dan makna yang diinterpretasikan oleh masing-masing 

informan dalam hal ini anggota keluarga penganut Ilmu Sejati. 

3. Sintesis Deskripsi Tekstural atau Struktural 

 Tahap ini membantun untuk sampai pada makna akhi dan 

fundamental sifat dari fenomena atau pengalamn dengan mengeksplorasi 

berbagai fenomena dan refleksi atas kemungkinan disetiap tema. Dalam 

penelitian ini, tahap sintesis ini akan digambarkan dalam bentuk 
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inetrpretasi CMM terhadap hasil wawancara yaitu episode yang dialami 

anggota keluarga penganut aliran kepercayaan Ilmu Sejati.  

 Interpretasi CMM berisi penjelasan-penjelasan secara detail 

mengenai makna dan tindakan yang dilakukan anggota keluarga terhadap 

orangtua penganut ajaran aliran kepercayaan Ilmu sejati. 

4. Coding 

Coding termasuk mengatur data untuk analisis, terdiri dari kata atu frase 

pendek diterapkan pada item data dan membantu dalam pelabelan serta 

memisahkan, adalah bagian integral dari proses analsiis data. 

 Dalam penelitian ini, coding dilakukan dengan menetapkan 

peristiwa-peristiwa yang dialami oleh anggota keluarga penganut aliran 

kepercayaan Ilmu Sejati dalam bagian Hierarki Mkna yang selanjutnya 

akan ditandai dengan garis-garis tertentu yang menunjukkan adanya 

keselarasan makna yang terjadi berdasrakan peristiw yang dialami oleh 

anggota keluarga penganut aliran kepercayaan Ilmu Sejati. 

 

3.9 Keabsahan Data 

Menurut Moleong (2014, h.324) untuk menetapkan keabsahan 

(trustworthiness) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik 

pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang 

digunakan, yaitu derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), 

kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability). Sebelum masing-
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masing teknik pemeriksaan diuraikan, ikhtisar tersebut dikemukakan dalam tabel 

3.1 berikut ini: 

 

Tabel 3.2 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

 

1) Ketekunan pengamatan 

Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan 

berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. 

Peneliti berusaha menemukan makna ajaran Ilmu Sejati dan memusatkan diri 

pada hal-hal tersebut secara rinci. 

2) Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain. Peneliti menganalisis jawaban  informan (Murid) seperti 

Adi, Suwani, Atun, Lis, Tutuk dengan meneliti kebenarannya dengan data 

KRITERIA TEKNIK PEMERIKSAAN 

Kredibilitas 

(derajat kepercayaan) 

1) Ketekunan Pengamatan 

2) Triangulasi 

3) Pengecekan anggota 

Keterahlian 4) Uraian rinci 

Kebergantungan 5) Audit kebergantungan 

Kepastian 6) Audit kepastian 
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empiris seperti jawaban Mbah Kuat dan Bu Silah selaku Pewirid sekaligus di 

cross-check dengan dokumen yang ada seperti foto dan buku-buku terkait 

ajaran Ilmu Sejati dan Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi. Teknik ini 

dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang 

diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. 

3) Pengecekan Anggota 

Pengecekan dengan anggota yang terlibat dalam proses pengumpulan data 

sangat penting dalam pemeriksaan derajat kepercayaan. Yang dicek dengan 

anggota yang terlibat meliputi data, kategori analitis, penafsiran, dan 

kesimpulan. 

4) Uraian Rinci 

Teknik ini menuntut peneliti agar melaporkan hasil penelitiannya sehingga 

uraiannya itu dilakukan seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan 

konteks tempat penelitian diselenggarakan. Jelas laporan itu harus mengacu 

pada fokus penelitian.  

5) Auditing  

Proses auditing dapat mengikuti langkah-langkah yang disarankan oleh 

Halpern, yaitu: pra-entri, penetapan hal-hal yang dapat diaudit, kesepakatan 

formal, dan terakhir penentuan keabsahan data. 

Selanjutnya, uji keabsahan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan 

teknik triangulasi. Triangulasi adalah cara terbaik yang digunakan untuk 

menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi pernyataan yang ada dalam 
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konteks sewaktu-waktu dengan mengumpulkan data tentang berbagai kejadian 

dan hubungan dari ebrbagai macam pandangan (Moleong, 2012, h. 332).  

Denzin dan Moleong (2012, h. 330-331), menjelaskan bahwa terdapat 

empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang dimanfaatkan 

diantaranya penggunaan sumber, metode, peneliti, dan teori. Dalam penelitian ini, 

peneliti akan menggunakan triangulasi sumber untuk memeriksa keabsahan data. 

Patton dalam Moleong (2012, h. 330) menyebutkan bahwa triangulasi 

sumber memiliki arti membandingkan dan melakukan pemeriksaan ulang 

terhadap derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan 

alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Triangulasi sumber ini dpaat 

dilakukan dengan cara : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, 

dalam penelitian ini peneliti akan membandingkan data pengamatan dan 

wawancara terhadap anggota keluarga penganut aliran kepercayaan Ilmu 

sejati 

2. Membandingkan apa yang dikatan responden di depan umum dengan apa 

yang dikatakan responden secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan responden tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakan responden sepanjang waktu. 

4. Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi sesuatu dokumen yang saling 

berkaitan.  
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Dengan triangulasi, peneliti dapat menanyakan kembali temuanya dengan 

jalan membandingkan dengan sumber-sumber yang telah didapatkan oleh peneliti. 

Untuk dapat melakukan perbandingan dengan sumber yang telah ditemukan, 

peneliti dapat melakukan hal-hal sebagai berikut : 

1. Mengajukan berbagai macam pertanyaan melalui berbagai variasi 

2. Memeriksa temuan yang didapat dengan berbagai sumber data 

3. Memanfaatkan berbagai metode agar pemeriksaan kepercayaan 

data dapat dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

111 
 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM  

 

 Pada Bab ini akan didesripsikan mengenai deksripsi umum lokasi 

penelitian yaitu Desa Pucuk, Kec. Dawargrandong, Kab. Mojokerto untuk 

mengetahui Konstruksi Ilmu Sejati orangtua dengan anggota Keluarga mengenai 

ajaran Ilmu Sejati di Era Modern. Penjelasan dalam bab ini akan diawali dengan 

Kondisi Desa Pucuk, Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerjaan, Jumlah Penduduk 

berdasarkan Tingkat Pendidikan, Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin, 

Jumlah Peduduk berdsarkan Agama yang Dianut, Sejarah berdirinya Ilmu Sejati, 

pendiri Ilmu Sejati, dan Profil informan anggota keluarga penganut Ilmu Sejati. 

Diharapkan pada bab ini dapat memberikan gambaran secara rinci bagi pembaca.  

 Dalam melakukan proses penelitian Peneliti melakukan dengan berbagai 

cara diantarannya melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, serta 

melakukan pengamatan secara langsung guna mendapatkan data dari berbagai 

informan.  

 

4.1 Kondisi Desa Pucuk 

 Pucuk adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Dawarblandong, 

Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Mayoritas penduduknya adalah 

petani cabai. Salah satu ciri dari desa ini dengan desa sekitarnya ilah di pintu 

masuk desa terdapat sebuah gua,yang sampai saat ini asal usul sejarahnya masih 

belum diketahui secara pasti. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Dawarblandong,_Mojokerto
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mojokerto
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur
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4.1.1 Penduduk Berdasarkan Pekerjaan 

NO DUSUN TANI NELAYA

N 

PNS/ 

TNI/POLRI  

PENSIUNAN PEKERJA 

LEPAS 

KARYAWAN 

SWASTA 

LAIN-

LAIN 

1.  Gunungsari 1.405 2 336 37 176 5 0 

2.  Dawarblandong 780 4 228 46 317 11 0 

3.  Pulorejo 630 4 706 149 208 38 0 

4.  Jatirowo 565 0 247 106 225 9 0 

Jumlah 3.380 10 1.517 338 926 63 0 

Tabel 4.1  Jumlah Penduduk menurut Pekerjaan  

Sumber: Hasil Pendataan Warga Tahun 2017 

 

 

 

4.1.2 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 

  

No Tingkat 

Pendidikan 

 

 S2 S1 SLTA SLTP SD Putus 

Sekolah 

Lain-

lain 

1 3 79 206 329 146 - 1811 

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Desa Dawarblandong 

Sumber: Hasil Pendataan Warga Tahun 2017 
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4.1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin  

 

No 

 

Dusun 

 

Jumlah 

Rumah 

Tangga 

 
 

                Jumlah Penduduk 

 

 

 

         L                   P                L+P 

1 2 3 4 5 6 

1 Sekiping 274 515 543 1058 

2 Wotgalih 87 173 179 352 

3 Dawarblandong 187 404 438 842 

4 Gombik 68 167 147 314 

Jumlah 616 1259 1307 2566 

 

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Dawarblandong 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017 

 

 

4.1.4 Jumlah Penduduk Menurut Agama yang dianut 

 

Desa 

 

Islam 

 

Kristen 

Protestan 

 

Kristen 

Katolik 

 

Hindu 

 

Budha 

Cendoro 3.157 0 0 0 0 

Simongagrok 4.524 0 0 0 0 

Sumberwuluh 2.875 0 0 0 0 
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Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Menurut Agama yang dianut Desa Dawarblandong 

Sumber: Kantor Urusan Agama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desa Islam Kristen 

Protestan 

Kristen 

Katolik 

Hindu Budha 

Talun 

Blandong 

2.204 0 0 0 0 

Dawarblandong 2.595 5 0 0 0 

Pulorejo 3.414 530 0 0 0 

Jumlah 18.769 535 0 0 0 
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4.2 Profil Ilmu Sejati  

4.2.1 Biografi Raden Soedjono Prawirosoedarso 

 

Gambar 4.2 Raden Soedjono Prawirosoedarso 

Sumber : Arsip Ilmu Sejati 

 Prawirosoedarso merupakan guru kebatinan dengan puluhan ribu pengikut 

di era 1950-an. Aliran yang  diajarkan dinamakan "Ilmu Sejati".  Beberapa 

sumber menyebut, Prawirosoedarso hanya lulusan kelas tiga Volkschool (Sekolah 

Rakyat) pada tahun 1890. Bisa sekolah meski cuma kelas tiga sekolah rakyat alias 

sekolah dasar di zaman itu sangat beruntung. Tidak banyak jumlah sekolah, dan 

hanya segelintir orang Indonesia yang sekolah. Beliau juga sempat dia magang di 

Kantor Karesidenan Yogyakarta pada 1896 dan mengabdi kepada K.R.M.T. 

Koesoem. Setelah jadi mantri candu di Yogyakarta, beliau meminta berhenti 

dengan hormat pada 1903. Setelahnya, pulang dan bertani di Babadan, Madiun. 

 Pada Tahun 1916, beliau pernah belajar agama kepada Haji Samsudin dari 

desa Betet, Kabupaten Bojonegoro. Lama pelajarannya 3 tahun. Menurut 
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Pengakuan Haji Samsudin, Ilmu itu didapat dari Tanah Arab, dari seorang 

pengikut Syafi'i,” tulis Kamil Kartapradja. Raden Soedjono Prawirosoedarso 

mendalami Ilmu Sejati dan tak sampai satu dekade kemudian beliau  menjadi guru 

aliran kebatinan.  

 Pada mulanya hanya terbatas di daerah kelahirannya di desa Sukorejo. 

Sang Raden juga pernah terlibat dalam aktivisme pergerakan nasional. Dia sempat 

ikut Sarekat Islam (SI) pada 1920. Tapi itu tidak lama, ketika SI pecah menjadi 

dua, Prawirosoedarso pun mengundurkan diri dari perkumpulan Islam yang lebih 

suka terpecah ketimbang bersatu dengan kaum kromo yang kiri dan merah. Ketika 

terpilih sebagai anggota DPR merangkap Konstituante, usia Prawirosoedarso 

sudah menginjak 80 Tahun. Beliau merupakan anggota tertua dalam parlemen 

Indonesia kala itu. Setelah beliau meninggal pada 25 Oktober 1961, ketika dirinya 

berusia 86 Tahun, ajarannya masih lestari. Pengikutnya tidak hanya di Madiun, 

tetapi juga di kabupaten-kabupaten lain di Jawa Timur. (Hadikusuma, 

1993,h.138). 

 

Sumber: Dokumen Ilmu Sejat 
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4.2.2 Sejarah Perguruan Ilmu Sejati  

 Berdasarkan Hasil wawancara dengan wakil guru Perguruan Ilmu Sejati 

yang didukung dokumen profilnya menunjukkan bahwa perguruan Ilmu Sejati 

didirikan bukan atas inisiatif guru pertama pada perguruan tersebut. Pada awalnya 

Perguruan Ilmu Sejati tidak dapat dipisahkan dari pemimpin pertamanya bernama 

(Raden) Soedjono Prawiro Soedarso, putra dari (Raden) Ngabei Kertokusumo 

dilahirkan pada tahun 1875 di Sumberumis Madiun. Beliau merupakan  keturunan 

ke 17 dari Prabu Brawijaya, Raja Majapahit yang terakhir, ke-13 dari Ki Ageng 

Pamanahan Mataram,  ke 11 dari Kanjeng Sinuwun Anyokrowati Mataram, ke 9 

dari Raja Bima, dan ke-6 dari Kanjeng Pangeran Mangkunegoro Madiun (Djati, 

2016, h. 1-2). 

 Diceritakan bahwa pada Tahun 1883 ia menimba ilmu dari KH. Samsudin 

Betet, Padangan, Bojonegoro, dan mendapatkan ilmu terkait ajarannya dari Imam 

Sufingi. Selanjutnya pada tahun 1893 beliau telah tamat sekolah. Pada Tahun 

1896, beliau bekerja di Kantor Karesidenan Yogyakarta sampai dengan tahun 

1905, dimana beliau memutuskan berhenti dari pekerjaannya dan kemudian 

melanjutkan perjalanan untuk kembali berguru. Tidak kurang dari 52 perguruan 

yang didatangi. Dalam perjalanan bergurunya ia mendapatkan pengalaman sakral 

berupa pertemuannya dengan para wali. Selanjutnya, pada tahun 1910, ia menjadi 

anggota Syarikat Islam Jepara sambil bertani di lereng Gunung Muria, akan tetapi 

pada Tahun 1920 ia keluar dari perkumpulan tersebut karena terpecah menjadi 

dua kubu. Secara organisasi, perguruan tersebut didirikan pada 13 Oktober 1925, 

bertepatan dengan tanggal surat tanda penerimaan No. 2 tanggal 13 Oktober 1925, 
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menurut Guru Ordonansi 1925 Staatblat 1925, No. 219 artikel 1 (Sejati, 2016. h.1-

5). 

 Perkembangan selanjutnya, pada tahun 1961, Soedjono Prawirosoedarso 

wafat, akan tetapi putra kandungnya Soewarno Prawirosoedarso yang ditunjuk 

sebagai pengganti masih menempuh pendidikan Secapa Wamil Zeni AD di 

Bogor. Kepengurusan selanjutnya dipegang oleh Soehardjo, mantan Anggota 

DPR RI pertama, dan kemudian  oleh Djoko Soewarso, perwira menengah TNI 

AD, putra menantu Soedjono Prawirosoedarso, sampai dengan tahun 1999. 

Selanjutnya perguruan tersebut digantikan kepengurusannya oleh Soewarno 

Prawirosoedarso sampai dengan Tahun 2010. Setelah itu dan sampai saat ini, 

kepengurusan perguruan tersebut dipimpin oleh Kresno Dwipoyono, SE, yang 

dikukuhkan pada 12 Oktober 2011 dengan sebutan Romo R Kresno D. 

Prawirosoedarso, SE. Sampai dengan 16 Mei 2014, murid Perguruan berjumlah 

5.672.296 yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan wakil murid berjumlah 

7.408 orang. Menurut Ismono, selaku pejabat terkait dari Kantor Pendidikan 

Nasional Kabupaten Madiun, Perguruan Ilmu sejati berada di bawah pembinaan 

lembaganya, dan perguruan tersebut termasuk penghayat kepercayaan yang 

berada dalam wilayah pembinaan Diknas. Hal ini juga dibenarkan oleh wakil guru 

perguruan tersebut (Djati, 2016, h. 1-2). 
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4.2.3 Sumber Ajaran Budaya Ilmu Sejati  

 Ajaran perguruan ilmu sejati merupakan ajaran yang bersumber dari ajaran 

budaya yang diajarkan oleh guru pertama perguruan tersebut. Hal ini dinyatakan 

dalam dokumen Perguruan sebagai berikut: “ajaran Perguruan Ilmu Sejati sampai 

sekarang tetap konsisten tetap bersumberkan wulang “ajaran budaya dari Romo R. 

Soedjono Prawirosoedarso”. Pada bagian lain, perguruan tersebut disebutkan 

dengan “hasil karya ilmu” yang digali oleh guru pertama tersebut. 

 Menurut Bambang Wahjoe Djati, salah satu wakil guru perguruan 

tersebut, perguruan Ilmu Sejati merupakan organisasi budaya dan termasuk dalam 

kategori penghayat kepercayaan yang anggotanya terdiri dari para penganut 

agama di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Hindu dan Budha. Organisasi ini 

menghendaki agar para penganut agama tersebut dapat menjalankan agamanya 

masingmasing dengan baik (Djati, 2016, h.1-2).  
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4.3 Profil Informan 

 Adapun biografi dari informan adalah yang pertama merupakan anak laki-

laki satu-satunya dari keluarga Giman. Edi merupakan dosen disalah satu 

perguruan terkenal di Kota Malang. Adi Lahir di Kabupaten Mojokerto pada 

tahun 1959.  

 

 

Gambar 4.1 Gambar ketika Peneliti mewawancarai Informan 1 Edi  

 

 Biografi selanjutnya adalah Informan 2 yang bernama Titik. Titik adalah 

Istri dari Edi yang berprofesi sebagai Dosen di Universitas Ternama di Kota 

Malang. Titik lahir di Kota Ponorogo tahun 1958. Titik berasal dari keluarga 

pendidik. Ibu Titik merupakan Kepala Sekolah di salah satu SD di Kota Ponorogo 

Sedangkan Ayah dari Titik juga merupakan seorang guru. Titik dibesarkan dari 

keluarga yang memiliki tingkat intelijen tinggi dibandingkan dengan Edi. Berikut 

adalah foto profil Informan 2: 
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Gambar 4.2 ketika peneliti mewawancarai Informan 2 Tutuk 

 

 Biografi ke 3 adalah informan yang bernama Suherwani. Suherwani 

adalah anak pertama dari Giman. Saat ini Sherwani telah pensiun dari Instansi 

Negeri di Kota Malang. Suherwani dibesarkan oleh keluarga Giman dengan 

sangat keras dan otoriter. Suherwani adalah seorang janda yang saat ini tinggal di 

Kota Malang. Suherwani merupakan kakak yang memiliki kewenangan yang 

sangat besar dalam pengambilan keputusan di keluarga Giman saat ini. Suherwani 

merupakan ujung tombak dari keluarga Giman, karena pola asuh yang telah 

diterapkan oleh Giman adalah ketika orangtua meninggal yang memiliki 

kekuasaan tertinggi adalah Suherwani atau anak pertama.  

 Biografi 4 adalah Informan yang bernama Lis. Lis merupakan anak 

terakhir dari Giman. Lis adalah anak dari Giman yang memiliki watak keras serta 

berani terhadap orangtua. Lis berprofesi sebagai wiraswasta di Kota Surabaya. Lis 

memiliki satu Putra. Saat ini Lis tinggal di Kota Surabaya , kebetulan  Lis juga 

merupakan seorang janda sama seperti Suherwani. 
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Biografi 5 adalah informan yang bernama Atin. Atin adalah anak kedua 

dari Giman. Atun memiliki 2 putri, ia meruapan pensiunan Instansi Negeri di Kota 

Surabaya. Atin adalah anak yang paling dekat dengan Giman. Atin memiliki 

watak yang pendiam dibandingkan dengan keluarga lainnya. Saat ini Atun tinggal 

di Kota Surabaya.   
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 CMM adalah teori yang menggambarkan mengenai kerangka konsep 

untuk menginterpretasikan aktivitas sehari-hari serta digunakan untuk melihat 

interkasi sebagai tempat untuk mencari arti yang dimaksudkan secara jelas dan 

kuat dengan tata bahasa (Pawanteh, 1996, h. 64). Proses mendeskripsikan tata 

bahasa dalam CMM dengan cara mengartikan pesan-pesan yang berurutan atau 

koordinasi. Pearce (1989) menjelaskan bahwa koordinasi kebih mudah 

ditunjukkan daripada dideskripsikan, hal ini dijelaskan oleh West dan Turner cara 

terbaik dalam memahami koordinasi adalah dengan proses pengamatan ketika 

individu-individu berinteraksi dalam aktivitas sehari-hari (2008, h. 122). 

 Penjelasan hasil koordinasi dalam penelitian ini dipaparkan pada bagian 

interpretasi CMM. Interpretasi CMM berisi pembahasan mengenai hasil 

wawancara peneliti terhadap informan yang selanjutnya akan dilakukan proses 

analisis berdasarkan komponen-komponen dalam analisis CMM. 

 Dalam bab ini akan dipaparkan hasil pengumpulan data yang telah 

diperoleh peneliti selama melakukan penelitian melalui wawanara mendalam 

(depth interview) dan pengamatan (observasi) terhadap salah satu keluarga di Kab. 

Mojokerto, kec. Dawarblandong. Untuk mendapatkan data yang akurat peneliti 

membatasi jumlah informan sebanyak 5 orang, namun ada juga informan 

tambahan sebanyak 4 orang yang merupakan anggota dari Ilmu Sejati sebagai 

informasi tambahan 
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5.1. Ajaran Ilmu Sejati yang diterapkan sehari-hari sesuai dengan Penget  

 

 

Gambar 5.2 Penget 

Sumber : Dokumen Pribadi Anggota Ilmu Sejati 

 Kejawen termasuk dalam Ilmu Sejati dalam mensiarkan ajarannya 

menggunakan sastra jawa, diantaranya yaitu saloko, sanepo, weweko, yang 

memiliki arti dan makna yang tersirat di dalamnya. Ilmu Sejati dalam 

menyebarkan ajarannya diutarakan dengan menggunakan kata-kata asing, (Arab, 
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Sansekerta, Jawa Kuno, dll) merupakan istilah dari ajaran Ilmu Sejati yang harus 

dimengerti anggota ajaran secara umum (Prawiroseodarso).  

 Pendapat tersebut diperkuat dengan pendapat HAMKA yang menyebutkan 

bahwa: 

“Penghayat kebatinan dalam memberikan arti yang terkandung dalam Al-

Quran bukanlah menurut arti yang ditulis, melainkan arti yang terliat 

secara simbolik”. 

 Melihat cara yang digunakan penghayat Ilmu Kebatinan di Jawa 

khususnya Ilmu Sejati, mengenai syariat dan arti yang mereka ciptakan sendiri 

mengenai ajaran-ajaran Islam terdapat kemungkinan bahwa ajaran tersebut 

terbentuk, karena adanya pengaruh dari ajaran seorang pujangga besar yang 

bernama “R. Ngabai Ronggo Warsito,” hal ini karena terdapat kesamaan ajaran 

antara “Serat Penget” dengan “Serat Wirid Hidayat Jati”, kesamaan itu dapat 

terlihat dalam karya “Simuh” yaitu Mistik Islam Kejawen, R. Ngabai Ronggo 

Warsito suatu studi terhadap serat Wirid Hidayat Jati.” Dengan demikian dapat 

diketahuio bahwa, kebatinan yang tumbuh dan berkembang saat ini sangat 

dipengaruhi oleh kebatinan yang muncul di Negeri Islam pada jaman dahulu 

(Hamka, 1971, h. 4).  

 Dijelaskan oleh informan yang pertama yaitu Adi yang menjelaskan 

mengenai konsep ketuhanan menurut ajaran Ilmu Sejati bahwa:  

“Ajaran Ketuhanan dalam Ilmu Sejati pada hakikatnya iku penjelasan 

bahwa kita manusia percaya dan yakin pada Tuhan Pencipta Alam 

Semesta”. Ajaran mengenai Tuhan dalam Ilmu Sejati iku terkandung 

dalam “Dikir Tarek Sirahing Iman” sing ndek njerone terkandung nek 

manungso percoyo adanya Tuhan. Tapi sing dimaksud Tuhan “Ingsun” 
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iku duwe arti “aku” iku wujud tekan 3 unsur jeneng diantarane sing 

pertama, Adam, Mohammad, lan Alloh.  

(Wawancara Adi,Oktober 2017) 

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Informan Pertama yang 

bernama Adi, menyebutkan bahwa Konsep Ketuhanan menurut pandangan 

penganut Ilmu Sejati menejelaskan bahwa Konsep KeTuhanan disini adalah 

percaya adanya Tuhan yang menciptakan semesta Alam, dan konsep ini 

terkandung didalam “Dikir Tarek Sirahing Iman”. Tuhan “Ingsun” itu memiliki 

arti “Aku” yang merupakan 3 wujud unsur nama yaitu : Adam, Mohammad, dan 

Alloh. Menurut peneliti konsep mengenai ketuhanan dalam Ilmu Sejati itu tidak 

jauh beda dengan Islam, yang dalam arti singkatnya Ketuhanan dalam Islam 

disebut keTauhid-an. 

 Tauhid merupakan sebagai suatu pengetahuan kesaksian, keimanan, dan 

keyakinan terhadap keesaan Allah dengan segala kesempurnaan-Nya. Berdasar 

Al-Qur’an, keesaan Allah . Namun dalam hal ini terdapat konsep yang mengalami 

perbedaan. Dalam Islam Konsep Keesaan Allah itu meliputi tiga hal, yaitu Esa 

zat-Nya, tidak ada Tuhan lebih dari satu dan tidak ada sekutu bagi Allah; Esa 

af’al-Nya, tidak ada seorang pun yang dapat melakukan pekerjaan yang dilakukan 

oleh Allah.  

Selanjutnya mengenai kandungan dalam “Dikir Tarek Sirahing Iman” 

akan dijelaskan lebih lanjut dengan Informan kedua yaitu Tutuk selaku Istri dari 

Adi, berikut pernyataan beliau:  
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“Isi ning jerone “Dikir Sirahing Iman iku ono 3 Bab diantaranya: Tarek 

1, ning njerone ajaran tarek 1 ono kata-kata “Adam” sebagaimana 

rapalan mantra ning isor iki:  

“La ilaahaillah. Ora ono pangeran kang nyambut gawe, ilallah anangin 

Allah. Aku Adam tegese Adam nur kawitan, badanku badan Jasmani, 

tegese badan kasar, Roh ku roh rohani, panggonane ono ning hati 

sanubari, tegese Hambekan”.  

(Wawancara Tutuk, Oktober, 2017) 

Yang memiliki arti La ilahailallah, tidak ada tuhan yang bekerja illallah 

kecuali Allah, aku Adam, maksudnya Nur permulaan, badanku badan 

jasmani, maksudnya badan kasar, rohku roh rohani tempatnya di hati 

sanubari, maksudnya nafas.  

Adam menurut persepsi dalam ajaran Ilmu Sejati bukan merupakan 

Adam dalam ajaran Islam, yaitu manusia pertama yang diciptakan Oleh Allah 

SWT dari tanah dan merupakan seorang Nabi. Namun, yang dimaksud Adam 

dalam Ilmu Sejati merupakan sebuah wujud yang masih halus dan terbungkus di 

dalam rahim seorang Ibu (calon bayi) yng terdiri dari kawah dan ari-ari. Kawah 

yaitu rasa yang artinya berasal dari bapak dan akan berwujud diantaranya seperti 

tulang, kuku, dan otot. Sedangkan yang dimaksud ari-ari adalah yang berasal dari 

Ibu, yang berwujud menjadi daging, darah, dan sumsum. Adam tersebut diberi 

simbol seperti angka (9).  

Menurut peneliti, Adam menurut pandangan dari ajaran Ilmu Sejati itu 

sangatlah berbeda dengan ajaran Islam. Adam dalam Ilmu Sejati merupakan bakal 

bayi (calon bayi) yang berasal dari Ibu dan Bapak, sednagkan dalam Islam adam 

merupakan mahluk yang diciptakan oleh Allah dari tanah dan terpilih menjadi 

seorang Nabi pertama.  
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Informan Ketiga, yang bernama Suparni yang merupakan anak pertama 

dari Giman.  Menjelaskan juga mengenai makna Adam menurut padangan Ilmu 

Sejati : 

“Adam Inggih meniko nur kawitan, tegese wewujudan ingkang tasih 

halus, lan tasih dipun bungkus rahim biyung, ingkang kadadosipun 

saking jawi tesgesipun saking Bopo”. 

(Wawancara, Suparni, November 2017) 

Artinya: Adam adalah nur permulaan, maksudnya adalah suatu yang 

berwujud masih halus dan masih terbungkus rahim ibu yang berasal dari 

luar, maksudnya bapak.  

Adam dalam ajaran Ilmu Sejati adalah seorang calon bayi yang berwujud 

halus dan masih terbungkus di dalam rahim seorang Ibu dan berasal dari luar yaitu 

berasal dari Bapak. Menurut pandangan Peneliti, Adam yang diketahui peneliti 

berdasarkan ajaran Islam merupakan makhluk pertama yang diutus Oleh Allah 

SWT untuk memberikan contoh yang baik bagi manusia. Namun kenyataanya, 

Adam melanggar perintah Allah untuk menjaga atau tidak memakan buah Quldi, 

kemudian Allah murka, sehingga Adam diturunkan ke Neraka karena tidak 

mematuhi perintah Allah SWT berikut adalah sepenggal pengetahuan yang 

dimiliki oleh peneliti ketika masih kecil berdasarkan cerita dari Orangtua.  

Informan selanjutnya yaitu Informan keempat yaitu Atun yang 

merupakan anak ketiga dari Giman. Mengutarakan pendapatnya mengenai Tarek 

II nama Muhammad dalam ajaran Ilmu Sejati diantaranya: 

La, ilahailallah, ora ono pangeran kang ngaurip ilallah ananging Allah, 

aku Muhammad badanku badan rohani huripku katitipan badan 

Muhammad. Rohku roh ilapi, tegese solahe badan kasar, panggone ono 

ning ati maknawi sing tegese hambekan”.  
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(Wawancara Atun, November, 2017).  

Artinya:  

“La illahaillalah tidak ada tuhan yang hidup melainkan ilallahkecuali 

Allah, aku Muhammad, badanku badan rohani, hidupku diamali badan 

Muhammad, rohku roh Ilahi artinya gerakan badan kasar  tempatnya di 

hati maksudnya nafas.” 

Nama Muhammad ditafsirkan dalam ajaran Ilmu Sejati adalah sesuatu 

yang diwujudkan oleh seorang bayi, tetapi bayi itu masih berada di rahim Ibu, 

namun sudah mempunyai bentuk serta cahaya. Dalam perguruan Ilmu Sejati 

Muhammad juga terkandung dalam Syahadad kalimat kalih.  

Informan Kelima yaitu Lis yang merupakan anak terakhir dari Giman, 

merupakan anak keempat dari 4 bersaudara. Menjelaskan mengenai Tarek III 

berisi pengakuan aku Allah yang berbunyi:  

“La ilahaillah ora ono pengeran kang maujud ilallah ananging Allah. 

Aku Allah badanku badan ilapi. Tegese pangucap, rohku, roh kudus 

tegese hurip kang suci , tempatnya dihati sirri, tegese hambekan.   

(Wawancara Lis, November 2017) 

Artinya: 

La ilahaillah tidak ada tuhan yang berwujud Ilallah kecuali Allah. 

Badanku badan ilapi maksudnya ucapan. Rohku roh kududs maksudnya 

hidup yang suci, tempatnya dihati sirro, maksudnya nafas”.  

Allah menurut Pemahaman Ilmu Sejati adalah sesuatu yang berwujud 

Bayi yang telah lahir di dunia, Bisa nafas, bergerak serta memiliki cahaya 

kemerah-merahan tetapi bayi tersebut belum disentuh orang dan belum dipotong 

tali pusarnya.  

Tuhan yang disebut “Hingsun” artinya merupakan wujud dari manusia 

yang memiliki tiga unsur diatas yang dimaksud adalah “hambekan atau nafas”. 
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Mengapa tuhan yang dimaksudkan berupa hambekan atau nafas? Karena Tuhan 

itu pasti ada.”Hingsun iku tan Kinoyo ngopo ananging ono, yaitu hambekan.” 

Informan selanjutnya merupakan wakil wirid dalam Ilmu Sejati yang 

bernama Mbah Kuat beliau menanyakan kepada saya (peneliti): 

“Coba kowe hirup nafas!”,  lalu saya bernafas. Lalu beliau bertanya 

pada saya:  “nafas iku ono opo ora?” saya menjawab, ada. Lalu 

bertanya lagi: “nafas itu wrnanya apa?”, saya menjawab tidak ada 

warnanya. Kemudian Mbah berkata itulah Tuhan atau Hingsun yang 

tidak yang tidak dapat digambarkan keberadaanya.  

(Wawancara Mbah Kuat, November 2017) 

Berdasarkan pendapat dari peneliti mengenai penjelasan diatas, dapat 

ditarik kesimpulan Allah merupakan Maha Kuasa yang memberikan kehidupan 

bagi manusia beserta isinya. Adapaun yang dikatakan “Allah berfirman” adalah 

bayi yang lahir ke dalam dunia dengan tangisan dan suara yang pertama keluar 

dari seorang bayi yang “sepisanan” itu disebutkan Allah berfirmsn atau Allah 

ngendiko. Dalam ajaran Ilmu Sjati Allah berada dalam diri manusia itu sendiri, 

dimaksudkan adalah ketika manusia memiliki keinginan, mintalah kepada diri 

sendiri bukan kepada oranglain.  

Selanjutnya pengertian mengenai Rukun Islam dalam keseharrian 

pengikut Ilmu Sejati menurut Informan Adi: 

Dalam ajaran Ilmu Sejati dikenal sebagaimana daam “Penget” yang 

menjelaskan bahwa wajib hanetepono pikukuhipun: 

1. Sahadat: mangertososno dunungipun 

2. Salat : anglampahi sarto dunungo ing maksudipun 

3. Jakat : mri mulyo awal lan akhir 

4. Puoso : mri suci awal lan akhir 

5. Kaji:sempurno leresipun tekadipun 
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(Wawancara Adi, November, 2017)  

 

Terjemahan dalam bahasa Indonesia: 

1. Sahadat : supaya mengerti letaknya 

2. Salat : menjalankan serta mengerti letaknya 

3. Zakat: agar mulia awal dan akhir 

4. Puasa: agar suci awal dan akhir 

5. Haji: agar sempurna bentuk tekadnya 

 

Rukun Islam kelima tersebut tidak diasumsikan sebagaimana arti umum 

menurut pandangan Islam. Namun ditafsirkan menurut pandangannya sendiri. 

Menurut Clliford Geertz: 

Ilmu Sejati sengaja membuat penafsiran kembali mengenai syahadat 

secara mistik dan membuat penafsiran kembali rukun-rukun Islam yang 

lain (Geertz, 1981, h, 462).  

 

Menurut Peneliti, sahadat dalam perguruan Ilmu Sejati adalah sahadat 

kalimat dua adalah Ashadu alla adanya aku adalah manusia yang terdiri dari tiga 

unsur yaitu dengan nama Adam, Muhammad, dan Allah. Adanya nafas dalam 

setiap kegiatan manusia, jika nafas hilang maka tidak ada manusia lagi/ tidak ada 

kehidupan melainkan disebut dengan mayat. Adanya Rosul menurut pandangan 

Ilmu Sejati bukanlah sama seperti pandangan umat Islam. Rosul menurut mereka 

akan ditafsirkan dengan caranya sendiri. Rosul menurut mereka adalah “Roso” 

atau rasa. Setiap manusia yang bernafas pasti memiliki rasa yang dimaksud adalah 

rasa kemanusiaan. Adanya rasa pasti adanya “johar” (padang) atau terang yang 

dimaksudkan adalah terangnya fikiran.  

Waashaduanna adanya kehidupan adanya Muhammad, semua manusia 

yang hidup “katitipan badan Muhammad” yang telah menyatu dengan dirinnya. 

Adanya nur (cahaya) yang dimaksud adalah fikiran dan hati.  
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Menurut peneliti, dikir kalimat kalih ini merupakan suatu pelajaran yang 

diberikan kepada seseorang yang menjadi pengikut ajaran Ilmu Sejati yang 

merupakan pelajaran awal dan harus diucapkan dengan benar-benar serta dijiwai 

khususnya bagi mereka pengikut baru Ilmu Sejati. Dalam hal ini harus 

mengetahui dununganya (letak dan kewajiban) manusia serta keTuhan Yang 

Maha Esa.  

Menurut informan Selanjutnya, yang bernama Mbah Kuat merupakan 

wakil wirid dalam Ilmu Sejati menjelaskan mengenai Shalat dalam Ilmu Sejati 

adalah:  

“Pengertian Salat menurut Ilmu Sejati disebut dengan “Salat Sejati”. 

Salat Sejati cara nglakokno e :  

1. Berpakaian bebas, badan tidak harus suci dari hadas besar dan 

kecil 

2. Fikiran harus tenang bersih dari segala gangguan 

3. Usahakan mencari tempat yang sunyi 

4. Duduk bersimpuh 

5. Membaca bab sejati sebagaimana yang diterangkan diatas 

6. “Andaku asmo telu” : Adam, Muhammad, Allah, bagi yang 

belum hafal Dikir tarek hanggelar sirahing Iman maupun yang 

sudah hapal bab I, II,III 

7. Mengatur nafas dengan hening dengan ketentuan sewaktu-waktu 

menghembuskan nafas “Hu” dan sewaktu waktu menghirup 

nafas “ rip”. Demikian tidak boleh tergesa-gesa harus disertai 

dengan cara nafas seperti biasa harus disertai rasa dan fikiran 

dengan demikian sampai “Gambuh Kwulo lan Gusti” 

menyatunya manusia dan tuhan 

8. Tertib 

9. Waktu salat: pengikut ilmu sejati harus melakukan salat agar 

mereka eling atau ingat. Dimana saja, kapanpun. Lebih-lebih 

diwaktu yang ditentukan: 

 Sewaktu tidur 

 Sewaktu merasakan bahaya 

 Ketika bangun tidur 

 Yen wes teko janjine 

10. Bagi penganut Ilmu Sejati jika tidak melakukan salat: 

Bagi penganut ilmu sejati dalam keadaan tidak sempurna 

biasanya ditandai dengan sakit maka berarti mereka tidak bisa 
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kembali ke “Adamnya”, tetapi mereka akan menjelma menjadi 

Jin, Iblis contohnya: Nyi Roro Kidul 

11. Kegunaan salat : 

Selain untuk memenuhi kewajiban, dipercaya dapat mengobati 

penyakit yang disbebkan oleh kelabang, kalajengking, ular, 

kesurupan dan sakit lainnya 

12. Zakat menurut perguruan Ilmu Sejati adalah pertolongan atau 

bantuan yang diberikan kepada orang yang membutuhkan.  

Zakat terbagi menjadi 4 jenis diantarannya adalah :  

 Zakat Fikiran 

 Zakat tenaga 

 Zakat harta benda 

 Zakat jiwa 

13. Puasa menurut pengikut perguruan Ilmu Sejati ialah dengan cara 

menahan nafsu dan angkara murka. Nafsu angkara murka 

menurut mereka ada 4 yaitu: 

 Nafsu aluamah 

 Nafsu amarah 

 Nafsu supiyah 

 Nafsu mutmainah 

Bagi pengikut ajaran Ilmu Sejati, harus melakukan puasa setiap 

hari untuk menjaga kesucian hingga awal sampai akhir  

14. Haji, merupakan tekad kang sawiji maksudnya adalah sebuah 

tekad yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dalam 

mengerjakan sesuatu Tekad tersebut seperti tekad Nabi 

Muhmmad ketika melakukan ibadah Haji di Mekah. 

(wawancara Mbah Kuat wakil wirid Ilmu Sejati, Oktober 2017) 

Ajaran budaya perguruan Ilmu Sejati mengajarkan 3 hal pokok, yaitu: 1) 

Dua kalimat syahadat; 2) Zikir tarek untuk mengembangkan pokok keimanan; dan 

3) Surat penget yang berisi pelajaran adat istiadat baik (Prawirosoedarso, Penget, 

h. 4). Khusus nomor dua, pihak perguruan melalui wakil guru tidak bersedia 

menjelaskan karena semua ini dapat dijelaskan ketika kita sudah bersedia untuk 

bergabung dalam perguruan tersebut (Djati). Penjelasan terkait wirid dalam 

dokumen Perguruan dan kaitannya dengan pengamalannya disebutkan sebagai 

berikut:  

“Kegiatan Perguruan Ilmu Sejati melalui wirid, tanpa sarana, dapat 

dilakukan sewaktu-waktu, di Pemulangan Perguruan Ilmu Sejati dan atau 
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di rumah wakil mirid/mulang di daerah masingmasing dan tidak di tempat 

umum. Selanjutnya pengamalannya dalam tata kehidupan adalah 

pembinaan budi pekerti luhur, kasih sayang dengan sesama yang hidup 

tuntunan prilaku murid berpegang pada surat penget sebagai pegangan 

seluruh murid Ilmu Sejati yang telah dipegang sendiri-sendiri” 

(Prawirosoedarso, penget, h. 4). 

 

 Lebih jelas lagi, berikut adalah ajaran budaya yang digali berdasarkan 

studi dokumen “Penget” karya guru pertama Perguruan (terjemahan): 

a. Wajib mengetahui masuknya keimanan dalam tiga lafal berikut: LHAILA-

HAILOLLAH (3X), ILLOLAH (3X), ALLAH (3X). 

b. Menepati/melaksanakan 5 (lima) rukun Islam: 1) Syahadat, 2) Salat, 3) 

Zakat, 4) Puasa, 5) Haji. 

c. Menjalankan 5 tata krama terhadap: 1) bapak dan ibu kandung, 2) bapak 

dan ibu mertua, 3) saudara ayah dan ibu kandung, 4) ratu, yaitu 

pemerintah Republik Indonesia, 5) guru, yang membimbing ke arah 

pencerahan hati.  

d. Menjalankan sikap-sikap sebagai berikut:1) sabar, 2) tawakal, 3) rela, 4) 

menerima, dan 5) rajin. 

e. Kasih sayang terhadap sesama makhluk hidup. 

f. Selain itu, perlu menjauhi prilaku buruk, seperti: 1) iri hati, 2) egois, 3) 

memfitnah, 4) aniaya, dan lain-lain.  

g. Menjauhi 5 bab maksiat: 1) narkoba (madad), 2) zina (madon), 3) 

minuman keras (minum), 4) mencuri (maling), 5) judi (main). 
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h. Mencegah atau menyingkirkan perbuatan yang menjunjung dan menurut 

terhadap pembicaraan takhayul orang lain, yaitu menyekutukan Allah. 

Maksudnya meremehkan terhadap kekuasaan Tuhan. 

i. Menjalankan semampunya hal-hal berikut ini: 

1) Tapa raga (melatih raga agar terhindar dari persoalan /maksiat ragawi) 

meliputi 7 (tujuh) bab: a). Tidak tidur (tapa mata) agar tidak melihat 

karena niat tidak baik; b). Menghindari nafsu (tapa kuping) agar tidak 

mendengar- kan gunjingan/keburukan orang lain; c). Menghindari minum 

(tapa hidung) agar tidak menghisap keburukan orang; d). Menghindari 

makan (tapa mulut) agar tidak menggunjing/ menceritakan keburukan 

orang lain; e). Menghindari mengambil milik orang lain (tapa tangan); f). 

menghindari sahwat (tapa kemaluan) agar tidak berbuat zina; g). 

menghindari berjalan untuk perbuatan jahat (tapa kaki) agar senang 

berjalan untuk kebaikan. 

2) Tapa jiwa (melatih jiwa agar terhindar dari persoalan/ maksiat kejiwaan) 

meliputi 7 (tujuh) bab: a) rendah hati agar menyukai perbuatan baik; b) 

sifat menerima agar tidak memiliki keinginan buruk; c) rela agar sabar 

terhadap cobaan; d) rajin / tidak malas; e) tabah agar tahan terhadap hal 

yang membuat nelangsa; f) sifat utama agar hening/ tenang; g) 

waspada/hati-hati agar selalu ingat. 

3) Ingat akan pengetahuan jika merasakan 5 hal: a) jika sakit badan maka 

harus menerima, rajin (berobat), dan rela; b) Jika badan terasa tidak enak 

maka harus betah dan berjalan dengan keluasan hati; c) Jika hati gelap 
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maka harus diam, hening, awas/waspada dan ingat; d) Jika hati sakit maka 

perlu menata (hati), meneliti, memutuskan, berhati-hati; e) Jika hati 

dipenuhi ketertutupan maka perlu dimasuki dengan berani, mendesakkan 

(kebaikan), percaya dan dipercaya; f) Menjaga tekad ada dua bab, yaitu (1) 

Jangan berkurang fokus penglihatannya, jangan malu tertinggal orang lain, 

bisa mengurangi semangat dan (2) Jangan kecil hati; dan g). Tekanan 

hidup meliputi 2 bab, yaitu (1) Tekanan terhadap raga meliputi 5 macam 

berikut: (a) Perilaku ceroboh, (b) Melakukan hal nista, (c) Melakukan hal 

tidak terpuji, (d) Malas dan gampang malu, (e) Gampang bersedih; dan (2) 

Tekanan terhadap jiwa meliputi 5 macam: (a) Mengumbar hawa nafsu, (b) 

Mengumbar kesukaan, (d) Mengumbar kemarahan, (e) Mencederai (hati) 

orang lain, (f) Melakukan Fitnah, (g) Yang membantah/melawan tokoh 

agama, akan sengsara, (h) Yang membantah/melawan guru akan menemui 

kerusakan, (i) Siapa yang mengabaikan petuah orang tua yang benar-

benar, akan mengalami hanyut sebelum tercebur air, (j) Jangan membeda-

bedakan terhadap sesama, (k) Jangan membeda-bedakan terhadap bangsa 

lain, (l) Jangan mengolok-olok terhadap seluruh agama berikut seluruh 

pengetahuan serta tekad yang ada pada orang lain (Prawirosoedarso, 

Penget, h. 1-2). 
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Selain hal di atas, Perguruan Ilmu Sejati menggarisbawahi tentang 

penjelasan keorganisasiannya, yaitu: 

a. Ilmu Sejati Bukanlah Bukan organisasi politik...  

b. Secara batin bertujuan untuk menuju kepada Tuhan Yang Maha Esa 

dengan hati suci;  

c. Secara lahir ikut menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;  

d.  Ilmu Sejati bukan agama, bukan agama baru dan tidak akan 

membentuk agama baru;  

e. Ilmu sejati bukan klenik dan bukan perdukunan;  

f. Semua murid Perguruan Ilmu Sejati diharapkan menjadi warga 

negara yang baik, taat kepada pemerintah, dan tidak melanggar 

peraturan perundangundangan yang berlaku; 

g.  Ilmu Sejati Sukorejo Saradan Caruban Madiun, merupakan 

perguruan yang terbentuk dengan sendirinya, tidak dengan sengaja 

didirikan oleh Romo Guru atau murid-muridnya; 

h. Perguruan Ilmu Sejati yang muridmuridnya tersebar di seluruh 

wilayah Indonesia tetap satu tujuan, ingin membantu pemerintah 

dalam bidang pembangunan fisik dan mental, dengan ketulusan hati, 

dengan hasil-hasil pembangunan untuk pemerataan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia dan terciptanya masyarakat yang 

mengedepankan: 1) Ketenteraman umum; 2) Kemandirian 3) 

Kebersamaan (gotong royong) 4) Kerukunan, agar  segera 
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terwujudnya masyarakat yang adil makmur berdasarkan Pancasila 

dan Undang-undang dasar 45, dengan prilaku budaya sendiri, bagi 

seluruh bangsa Indonesia. 

 

5.2. Anggota Keluarga Memaknai Ajaran Ilmu Sejati 

 Ada tiga ajaran penting yang tertulis dalam surat penget Ilmu Sejati, yakni 

ajaran mengenai Tuhan, ajaran tentang manusia dan ajaran tentang moral. Tuhan 

dalam Ilmu Sejati merupakan sumber segala sesuatu, yang merupakan asal 

sangkan paraning dumadi. Seperti halnya dalam ajaran kebatinan yang lain, 

dalam Ilmu Sejati ingin mencapai suatu kesempurnaan tekad yang diistilahkan 

dengan kaji yaitu Jumbuhing Kawula Gusti (bersatunya manusia dengan Tuhan) 

(Adimassana, 1986, h.19). Manusia disuruh berusaha mencari keberadaan Tuhan 

dalam diri manusia. Tujuan Ilmu Sejati adalah sama seperti dengan agama lain 

dan anggapan ini disebabkan karena Gusti Alloh (Tuhan) adalah suci, tidak 

berkehendak, tidak berwujud, tidak bisa dilihat kecuali dengan mata batin. 

 Dalam Perguruan Ilmu Sejati proses manusia kembali kepada sangkan 

paraning dumadi yaitu jumbuhing kawula Gusti yang di istilahkan denga Kaji 

merupakan suatu keharusan karena itu merupakan suatu kesempurnaan tekad 

seperti tuntutan dalam Penget di atas. Pada akhirnya yang harus dipahami bahwa 

di dunia ini yang ada hanya kawula dan Gusti, sehingga setelah semua kwajiban 

sudah dipenuhi maka akhirnya manusia itu akan manunggal (menjadi satu) 

dengan Gusti (Tuhan). Manusia harus beralih dengan kedudukan abdi “kawula” 

untuk mencapai kesatuan dengan Gusti yang lazim diistilahkan dengan 
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manunggaling kawula Gusti (Koentjaraningrat, 1994, h. 406). Untuk mencapai 

tingkat Kaji yaitu kesempurnaan, para murid Ilmu Sejati harus mensucikan 

dirinya dengan disertai mengamalkan Penget yang berisi ajaran budi pekerti luhur 

dan tidak meninggalkan kewajiban untuk melakukan sahadad sejati dan salat 

sejati. Yang terpenting dalam salat dan sahadad adalah masalah batin baik 

pelaksanaan maupun sikapnya. 

 Kebatinan merupakan aliran kepercayaan yang di dalamnya membicarakan 

masalah ke-Tuhanan, yang didalamnya berisi upaya penafsiran batin sebagai akar 

dari kebatinan. Pada kenyataannya setiap aliran kebatinan memiliki ajaran tentang 

keTuhanan, meskipun banyak diantaranya hanya memberi gambaran secara tidak 

mendalam. Dalam ajaran Perguruan Ilmu Sejati sendiri misalnya, dikatakan 

bahwa batin adalah merupakan salah satu dari nama Allah yang disebut dengan 

nama Gusti Allah atau Gusti Kang Moho Kuoso. Gambaran tentang Tuhan 

menurut kebatinan yang sederhana itu Nampak sebutan atau nama Tuhan (Sofyan, 

1990 , h. 28). 

 Larangan bagi pengikut Ilmu Sejati berkaitan dengan keTuhanan adalah 

larangan untuk menyekutukan Tuhan. Hal ini telah dijelaskan di dalam surat 

Penget nomor 8 yang berbunyi : saksaget-saget anyegaho dating lampah utawi 

kelakuan dateng pangiwo. Memundi kayuwatu sarto miturut dateng gugon Tuhan 

sesaminipun, hinggih puniko nyakutu Allah, tegesipun nyepele dateng kuasane 

Pangeran. Artinya : Sebisa mungkin mencegah perbuatan yang menyimpang, 

menyembah  pada benda-benda sepertu batu dan kayu serta menurut saja 
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perkataan orang lain, yaitu menyukutukan Allah, dalam arti menghina atau 

menyepelekan kekasaan yang Maha Kuasa.  

Dengan demikian kebatinan seperti halnya Ilmu Sejati ini dapat digolongkan  

sebagai monotheisme, sebagaimana gambaran Tuhan pada agama-agama besar 

seperti Islam dan Kristen. Namun di sisi lain, Tuhan itu dianggap hanya sebagai 

“ide” yang berada jauh diseberang ciptaan-Nya, bahkan lepas dari segala 

hubungan. Ia dipandang sebagai yang mutlak dalam arti metafisis, yang 

diungkapkan dengan : tan kena kinaya apa, tan kena winirasa yaitu yang tidak 

dapat direka-rekakan oleh pikiran manusia (Sofyan, 1999, h. 45). 

Manusia menurut Ilmu Sejati harus bisa mengendalikan diri sendiri, harus 

sabar, tawakal, rela dan nrimo. Sabar berarti mempunyai nafas panjang dalam 

kesadaran bahwa pada waktunya nasib yang baik pun akan tiba. Nrimo berarti 

menerima segala apa yang mendatangi kita, tanpa protes dan pemberontakan. 

Nrimo termasuk sikap Jawa yang paling dikritik, karena disalahpahami sebagai 

kesediaan untuk menelan segala-galanya secara apatis. Nrimo berarti bahwa orang 

dalam keadaan kecawa dan dalam kesulitanpun bereaksi dengan rasional. Rela 

atau ikhlas berarti “bersedia”. Sikap itu memuat kesediaan untuk melepaskan 

individualitas sendiri dan mencocokkan diri ke dalam keselarasan agung alam 

semesta sebagaimana sudah ditentukan (Suseno, 2001, h. 143).  

Meskipun dalam ajaran Ilmu Sejati menggunakan istilah agama Islam, 

namun artinya sangat berbeda. Salat dalam ajaran Ilmu Sejati adalah dalam batin, 

yang bertujuan untuk mengetahui kedudukan manusia baik di alam semesta dan 

manusia dengan Tuhan. Gerakan lahiriah dalam hal ini tidak diutamakan, dan juga 
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tidak harus menghadap pada satu arah tertentu. Dalam hal puasa juga berbeda. 

Istilahnya adalah puwoso pelaksanaan puasa ini menurut keinginan hati dan tidak 

ditentukan waktunya menurut peraturan. Bagi orang Islam boleh melaksanakan 

puasa secara Islam atau juga puasa cara Ilmu Sejati. Seorang wakil mirid 

melaksankan puasa yang disebut puasa batin, yaitu bukan mencegah makan dan 

minum, tetapi juga mencegah semua perilaku dan keinginan yang disebabkan oleh 

nafsu, yang penting dalam pelaksanaannya adalah kemantapan hati. 

“Laku” dalam Ilmu Sejati adalah menuntun murid agar berlaku andhap 

ashor, yaitu memiliki budi pekerti yang baik serta harus percaya diri dalam 

menghadapi apa saja. Untuk itu yang diperlukan adalah melatih diri dengan sabar. 

Tujuan latihan dalam hal ini adalah berusaha mengalami secara intuitif kehadirat 

Tuhan. Dengan cara harus memperoleh ketenangan batin dan mempertajam 

“rasa”. Latihan kebatinan juga disebut “olah rasa” (Driyarkara, 1993 , h. 130).  

Ajaran dalam Ilmu Sejati dikatakan bukanlah klenik atau mistik tetapi suatu 

budaya spiritual untuk mencapai budi pekerti yang luhur. Namun dalam hal ini di 

antara dorongan atau motivasi seorang murid untuk masuk sebagai anggota 

perguruan Ilmu Sejati tidak lepas dari hal-hal yang bernuansa mistik. Misalnya 

seseorang yang ingin mendapatkan perhatian dari orang lain untuk diberi belas 

kasihan, maka meminta wirid agar tercapai tujuan tersebut. Dalam Ilmu Sejati hal 

yang demikian ini disebut dengan “gaib”. Bagi sebagian besar aliran kebatinan 

sifat gaib itu adalah daya penarik bagi kebanyakan penganutnya (Subagya, 1981, 

h. 30). 
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Dalam diskusi antropologis, segi-segi moral dan estetis dari suatu 

kebudayaan tertentu, pada umumnya disebut dalam istilah “etos”, sedangkan segi-

segi kognitif, eksistensialnya disebut dengan “pandangan dunia” (Geertz, 1989, h. 

50). Etos berkaitan dengan sifat khas, watak, kualitas kehidupan, moral, serta gaya 

dari estetis dari kelompok tertentu, sedangakan pandangan dunia mengandung 

gagasan-gagasan komperhensif mengenai sebuah tatanan. 

Sesuai diskripsi sebelumnya, perguruan Ilmu Sejati sebagai suatu aliran 

kebatinan, meletakkan etos dan pandangan dunia sebagai sesuatu yang paling 

meneguhkan dalam suatu ritual. Dalam hal ini, etos merupakan sikap mendasar 

terhadap diri dan dunia yang diwariskan pada para pengikut aliran kebatinan Ilmu 

Sejati. Sikap ini terefleksikan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan 

gambaran pengikut ajaran perguruan Ilmu Sejati tentang kenyataan, konsep 

tentang alam, diri dan masyarakat yang guyup, rukun, aman, tentram, dan 

sejahtera. 

Pengikut ajaran Ilmu Sejati harus menjadi warga Negara yang taat pada 

Undang-undang Dasar dan Pancasila. Mereka harus terlibat aktif dalam menjaga 

ketentraman umum. Perguruan Ilmu sejati mempunyai sifat kekluargaan dengan 

mengedepankan terwujudnya ketentraman dan keamanan dalam kehidupan rumah 

tangga. Ketentraman dalam rumah tangga inilah yang merupakan pilar untuk 

menegakkan perdamaian bangsa dan Negara. Jika ketentraman dalam rumah 

tangga tercipta dan mampu dijadikan landasan dalam kehidupan berbangsa, maka 

hak-hak individu dan kebebasan manusia dapat terpenuhi. 
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Kekeluargaan dan perikemanusiaan di atas harus tumbuh dan berkembang 

di seluruh lapisan masyarakat secara merata. Tanggung jawab itu dipikul bersama 

secara gotong-royong untuk mencapai kehidupan yang aman dan sejahtera lahir 

dan batin. Untuk itu dibutuhkan kesadaran kolektif bagi semua anggota pengikut 

aliran kebatinan untuk berbuat baik terhadap sesama.  

Ajaran Perguruan Ilmu Sejati juga menekankan pada kesadaran hidup yang 

bersama dalam multikultural. Walaupun berbeda-beda tetapi tidak boleh 

membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Pernyataan tersebut tentu saja 

mengarah pada simbol Negara Indonesia Bhineka Tunggal Ika. Penganut ajaran 

Ilmu Sejati menghendaki adanya jaminan kebebasan asasi setiap warga Negara di 

bawah batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.  

Tujuan mendasar yang ingin dicapai perguruan Ilmu sejati ini adalah 

terwujudnya ketentraman umum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 

dalam wujud Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan ini merupakan puncak dari segala 

tindakan manusia yang melakukan wujud sebagai insan yang mengabdikan diri 

dalam kewajibannya untuk menyatukan hidup kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Menunjukkan bahwa setiap pengikut ajaran perguruan Ilmu Sejati harus mampu 

memandang dan memperlakukan orang lain dengan baik, dan melakukan 

perbuatan apapun harus didasari welas asih kepada makhluk ciptaan Tuhan. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, perguruan Ilmu sejati melakukan upaya-

upaya terencana yang diarahkan bagi pengikutnya. Pertama yaitu dengan cara 

mendidik dan memberi wawasan pada penganutnya tentang sejarah diri 

(sejatining manungso) yang merupakan pokok kepercayaan adanya Tuhan Yang 
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Maha Esa dan kemampuan diri yang bersumber dari-Nya. Kepercayaan ini 

berimplikasi pada kesadaran manusia untuk  berani membela kebenaran dan 

keadilan dengan menjauhi segala perselisihan. Mengenal sejarah diri artinya 

menghormati para pendahulunya dengan prinsip Ketuhanan.  

Kedua yaitu membangun manusia yang berbudaya berkepribadian Jawa 

dengan semangat gotong royong. Manusia berbudaya ini digambarkan melalui 

masyarakat yang mandiri dengan mempertahankan budaya-budaya lokal dan 

dikontekstualisasi sesuai dengan dinamika kehidupan, sehingga tetap tertanam 

sikap cinta tanah air. 

Ketiga yaitu berupaya agar hak-hak dan kebebasan masyarakat Indonesia 

dapat terwujud. Hak asasi dan kebebasan merupakan faktor penentu bagi 

terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Tidak ada keadilan dan 

kesejahteraan jika hak dan kebebasan warga dikekang. 

Meskipun tidak ada kurikulum tertulis untuk melakukan segala aktivitas 

pendidikan, tetapi proses penanaman moral harus berlangsung. Makna pendidikan 

ajaran perguruan Ilmu sejati adalah pentingnya pendidikan moral bagi semua 

pengikutnya. Pendidikan moral ini ditanamkan sejak lahir. Anak-anak sudah 

dikenalkan dengan nilai-nilai baik dan buruk secara terus menerus. Peursen (1988, 

h. 142) mengatakan, proses penyampaian ajaran moral ini sebagai pembawaan 

sosio kultural, yakni penerusan pengetahuan tentang moral yang disampaikan 

lewat bahasa dari generasi ke generasi. Misalnya lewat buku-buku, adat istiadat, 

sopan santun, tata upacara keagamaan, dan sebagainya. 
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Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang kuat dan kekal integrasinya 

dengan perilaku. Melalui adat istiadat masyarakat setempat inilah pendidikan 

moral ajaran aliran kebatinan diresapi dan diterjemahkan dalam kehidupan sehari-

hari dalam berbagai bentuk dan rupa. Wisadirana (2005, h. 36) Mengelompokkan 

adat istiadat ini ke dalam empat tingkat, yaitu (1) Tingkat nilai budaya, (2) tingkat 

norma, (3) tingkat hukum, (4) tingkat aturan khusus. 

Dengan adanya hukum-hukum di atas, maka manusia akan berusaha 

mengendalikan dirinya untuk berbuat baik dan manuju kesempurnaan. Dengan 

hidup yang berkarakter, maka manusia akan siap menghadapi perubahan dan 

perkembangan zaman. 

 

5.3  Ketidak tertarikan Anggota Keluarga untuk Mengikuti Ajaran Ilmu 

Sejati 

 Pada dasarnya ajaran Ilmu Sejati memiliki kesamaan dalam menilai suatu 

ajaran, termasuk penfsiran dalam menilai agama Islam. Hal ini bukan tidak 

mungkin jika terjadi kesamaan karena mendapatkan stimulus yang sama, belum 

lagi masing-masing murid Ilmu Sejati harus memiliki ketakwaan dan kepercayaan 

kepada sang Guru R.S. Prawirosoedarso.  

 Walaupun alasan serta latarbelakang yang tidak sama dalam proses 

meninggalkan ajaran semula, namun proses meninggalakan ajaran tersebut 

menuju satu titik. Pengalaman dan peristiwa dan menjadikan mereka meyakini 

ajaran Ilmu Sejati kurang tepat untuk dianut. Berikut ini akan penulis paparkan 
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pengalaman serta peristiwa yang menjadikan sebab mereka berubah pemikiran 

dari yang awalnya terpapar keyakinan menganai Ilmu Sejati kemudian menuju 

keyakinan agama Islam  

1. Proses penafsiran Edi 

Edi merupakan anak laki-laki satu-satunya dalam keluarga Giman. Edi 

saat ini berprofesi sebgai Dosen di PTN di Kota Malang. Awal mula 

Edi mengenal Ilmu Sejati adalah ketika diajak oleh bapaknya yang 

bernama Giman untuk berkunjung melihat pagelaran wayang. 

Pagelaran wayang dilakukan rutin setiap tahunnya untuk memperingati 

HUT Ilmu Sejati di Desa Pucuk, Kecamatan. Dawarblandong, 

Kabupaten Mojokerto. Berikut pengalaman yang dirasakan oleh Edi: 

Awal mula Mbah ngajari Ilmu Sejati kuwi ora langsung, carane 

semisal Bapak lagi dolan nang omah terkadang Mbah nyisipke 

parikan-parikan koyo ngene “Oalah Di, awakmu kuwi mosok 

bapak mangan sego bendino awakmu ora mangan sego, sejatine 

wong tuwo iku  pengen anake nurut pitutur e wong tuo ne. Bapak 

sik ora paham suwi-suwi bapak mulai ngkei petuah semisal kene 

sebagai anak iku kudu hormat maran wong tuwo koyo Bopo-

Biyung, Guru, lan Kepala Negara. Kudu apik marang tonggo, ora 

oleh adu domba, mirengake sing ora apik, ngomong angger lan 

sakliyane.  
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Berdasarkan pengalaman yang diceritakan Edi, penulis dapat 

mengambil kesimpulan bahwasanya Orangtua Edi yang bernama 

Giman tidak secara terang-terangan mengajak Edi untuk mengerti 

mengenai ajaran Ilmu Sejati. Kemungkinan hal ini terjadi karena ketika 

itu Edi masih berumur 5 tahun, sehingga dirasa belum memahami apa 

yang disisipkan setiap melakukan komunikasi dengan Giman.  

Seiring berjalannya waktu, Giman mulai sering mengajak Edi 

untuk berkunjung ke rumah Paklik tawar. Paklik tawar adalah teman 

seperguruan Ilmu Sejati Giman. Ketika berada dirumah Paklik Tawar, 

Edi mulai diberikan pelajaran mengenai Ilmu Sejati sedikit demi 

sedikit, kemudian paklik Tawar juga mengutarakan bahwa jika Edi 

telah sunat, maka Adi harus mampu menggantikan Bapaknya (Giman) 

untuk mengikuti Ilmu Sejati. Adi harus mampu mencontohkan kepada 

anggota keluarga lainnya. Dalam Ilmu Sejati ketika anak sudah di sunat 

maka anak tersebut baru bisa melakukan proses wirid “didaulat untuk 

mengikuti Ilmu Sejati”.  

Ketika Edi sudah SMA dia mengalami kegalauan yang sangat 

amat. Alasannya adalah Giman beserta Ibu selalu memaksa Edi untuk 

terus melanjutkan ajaran Ilmu Sejati. Namun Adi mendaptkan 

pengetahuan yang berbeda ketika ia di Sekolah. Ketika di sekolah Edi 

mendapatkan pelajaran mengenai agama Islam yang notabene ajarannya 

sangat jelas. Mengenai tata cara sholat, zakat, puasa, haji memiliki ayat-

ayat yang jelas dan terkandung dalam sebuah kitab yang dinamakan Al-
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Quran. Hal ini bertolak belakang dengan apa yang disampaikan Giman 

ketika berada dirumah. Giman mengajarkan bahwa shalat dalam 

ajarannya adalah dilakukan sewaktu-waktu tidak harus memakai 

pakaian yang ditentukan karena menurutnya bernafas sudah termasuk 

beribadah kepada yang Maha Kuasa.  

Edi mulai memahami dengan bertambahnya pengetahuan yang 

didapatkan ketika di bangku SMA. Namun Edi tetap menghormati 

pilihan kedua orangtuanya untuk meyakini Ilmu Sejati adalah ajaran 

yang benar. Ia menganggap bahwa ajaran Ilmu Sejati bukan merupakan 

agama yang harus dianut, namun merupakan suatu budaya yang pada 

dasarnya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari sebagai 

pedoman dalam bertingkah laku sesuai dengan “Penget” yang dianggap 

mereka sebagai kitab. 

Melakukan proses penafsiran antara proses dengan hasil 

percakapan membawa informan pemelitian ini untuk melakukan proses 

inetraksi dan mengkoordinasikan makna sehingga tercipta makna yang 

telah disepakati. Koordinasi makna tercopta ketika dua orang berusaha 

untuk menafsirkan pesan-pesan yang berurutan berdasarkan 

pengalaman masing-masing individu (West & Turner, 2008, h. 122). 

Ketika muncul koordinasi makna maka terdapat satu pertanyaan 

bagaomana proses koordinasi makan itu berlangsung dalam sebuah 

percakapan. Pada proses ini digunakan teori Coordinated Management 

of Meaning atau Manajemen Makna Terkoordinasi digunakan untuk 
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mengetahui proses koordinasi makna yang berurutan yang terkandung 

dalam hierarki makna. Pearce dan Cronen (1980) serta Philipsen (1995) 

menjelaskan bahwa untuk menciptakan makan tertentu, individu akan 

melakukan proses interpretatif berdasarkan enam level makna, yakni 

isi, tindak tutur, episode, hubungan, nasah kehidupan, dan pola budaya. 

Dalam penelitian ini koordinasi makan dibuktikan dengan adanya 

percakapan dengan menggunakan bahasa jawa, karena bahasa ini 

merupakan bahasa yang digunakan sehari-hari dalam keluarga Giman. 

Informan lain dalam penelitian ini melakukan koordinasi makna dengan 

cara menggunakan bahasa Indonesia untuk membantu peneliti dalaam 

melakukan proses penafsiran. Dalam percakapan yang terjadi, banyak 

terdapat campuran bahasa antara bahasa Jawa dan Indonesia. Berikut 

digunakan untuk memahami pesan disampaikan sebagai berikut:  

 

2. Proses penafsiran Atin 

Atin merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Atin adalah anak 

yang paling dekat dengan Giman. Atin merupakan pensiunan PNS di 

Kota Surabaya. Berikut adalah penafsiran Atin mengenai ajaran Ilmu 

Sejati. 

 “Ilmu Sejati iku bukan Agama Ilmu Sejati itu adalah budaya sing 

dilakokno secara terus menerus lan diyakini mampu menjadi 

pedoman uripe bagi pengikut Ilmu Sejati”. 

  

Berdasarkan hal yang disampaikan oleh Atun, peneliti dapat 

memperoleh kesimpulan bahwa pedoman yang dimiliki oleh Ilmu Sejati 
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adalah sebuah “penget” yang dibuat sebagai rambu-rambu dalam melakukan 

kegiatan sehati-hari agar hidup tentram.  

 

3. Proses penafsiran Suherwani 

Suherwani adalah anak pertama dari empat bersaudara. Suherwani adalah 

pensiunan PNS di Kota Malang. Ia merupakan anak yang memiliki watak 

keras dan sangat menentang terhadap keyakinan yang dimiliki oleh 

bapaknya yaitu Giman. Berikut adalah pernyataan Suherwani  mengenai 

Ilmu Sejati :  

 “Ilmu Sejati sing diajarno karo Mbah kuwi adalah Ilmu sing 

sejatine turun temurun tekan buyut. Buyut biyen yo penganut Ilmu 

Sejati. Ilmu Sejati iku campuran antara Islam karo budaya Jawa. 

Tapi praktek e dalam ibadah iku sangatlah berbeda.” 

  

 Berdasarkan pernyataan informan ketiga peneliti dapat menarik 

kesimpulan bahwa Ilmu Sejati lahir awal mula dari sebuah tatanan 

pedoman perilaku hidup sehari-hari yang lama kelamaan diyakini 

menjadi sebuah kitab yang dinamakan “penget”. Pengikut Ilmu Sejati 

mengklaim mereka adalah bukan sebuah agama melainkan sebuah 

kepercayaan budaya.  

 

4. Penafsiran Lis  

Lis adalah anak keempat dari empat bersaudara. Lis merupakan anak 

yang paling berani terhadap Giman. Lis berprofesi sebagai wiraswasta di 

Kota Surabaya. Berikut adalah pernyataan Lis mengenai Ilmu Sejati : 



 

151 
 

 

 “Ilmu Sejati iku budaya sing serta merta dilakukan oleh 

masyarakat jaman dahulu. Perguruan Ilmu Sejati ini rutin 

dilaksanakan 3 kali dalam sebulan, didalamnya terdapat Guru, 

pewirid, wakil murid. Perguruan ini tidak memiliki struktur 

organisasi. Perguruan ini dilaksanakan di sebuah padepokan 

yang berada di Desa Pucuk, Kec. Dawarblandong.” 

  

 Berdasarkan pernyataan Informan peneliti dapat mendapatkan 

kesimpulan bahwa Ilmu Sejati merupakan perguruan yang sifatnya 

campran antara forman dan non formal. Alsannya adalah perguruan ini 

tidak memiliki struktur organisasi. Dalam perguruan ini terdapat Guru, 

Pewirid, murid, namun tidak ada struktur organisasi yang jelas. Ilmu 

sejati ini melakukan pertemuan rutin setiap 3 kali dalam sebulan yang 

bertepatan di Desa Pucuk, Kecamatan. Dawarblandong, Kabupaten 

Mojokerto. Hal ini diperkuat dengan teori Konstruksi Sosial yang 

dikemukakan oleh Teori Berger: 

“Agama sebagai bagian dari kebudayaan, merupakan konstruksi 

manusia. artinya terdapat proses dialektika ketika melihat 

hubungan masyarakat dengan agama, bahwa agama merupakan 

entitas yang objektif karena berada diluar diri manusia. dengan 

demikian agama, agama mengalami proses objektivasi, seperti 

ketika agama berada didalam teks atau menjadi tata nilai, norma, 

aturan dan sebagainya. Teks atau norma tersebut kemudian 

mengalami proses internalisasi kedalam diri individu, sebab 

agama telah diinterpretasikan oleh masyarakat untuk menjadi 

pedomannya. Agama juga mengalami proses eksternalisasi 

karena ia menjadi acuan norma dan tata nilai yang berfungsi 

menuntun dan mengontrol tindakan masyarakat (Berger, 1960, h. 

33-36). 

 

Ketika masyarakat dipandang sebagai sebuah kenyataan ganda, 

objektif dan subjektif maka ia berproses melalui tiga momen dialektis, 

yakni eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Dengan demikian, bisa 
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dipahami bahwa realitas sosial merupakan hasil dari sebuah konstruksi 

sosial karena diciptakan oleh manusia itu sendiri.   

 Masyarakat hidup dalam dimensi-dimensi dan realitas objektif 

yang dikonstruksi melalui momen eksternalisasi dan objektivasi, dan 

dimensi subjektif yang dibangun melalui momen internalisasi. Proses 

eksternalisasi adalah terjadi ketika anggota keluarga mendapatkan ajaran 

mengenai Ilmu Sejati dari Orangtua maupun dari kerabat pengikut Ilmu 

Sejati, Proses objektivasi adalah Merupakan hasil yang telah dicapai 

(baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia), berupa 

realitas objektif yang mungkin akan menghadapi si penghasil itu sendiri 

sebagai suatu faktisitas yang berada diluar dan berlainan dari manusia 

yang menghasilkannya (hadir dalam wujud yang nyata). Pada tahap ini 

masyarakat dilihat sebagai realitas yang objektif (Society is an objective 

reality) atau proses interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang 

dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi. Dalam hal ini 

adalah ketika anggota keluarga mulai mengikuti ajaran Ilmu Sejati.  

Internalisasi adalah ketika penyerapan kembali dunia objektif ke 

dalam kesadaran sedemikian rupa, sehingga subjektif individu 

dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Berbagai macam unsur dari dunia 

yang telah terobjektifikasi akan ditangkap sebagai gejala realitas diluar 

kesadarannya, sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran. Melalui 

internalisasi manusia menjadi hasil dari masyarakat (Man is a social 

product). 
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 Anggota keluarga dalam hal ini, anak dari Giman tidak memiliki 

ketertarikan mengenai ajaran Ilmu Sejati, karena pada dasarnya anak-anak beliau 

mendapatkan pengetahuan mengenai agama Islam melalui proses pendidikan 

ketika SD hingga SMA. Anak dari Niti Giman mengalami kebingungan dalam diri 

mereka, karena orangtua mengajarakan ibadah berdasarkan keyakinan Ilmu Sejati 

sedangkan yang diajarkan di sekolah adalah ajaran agama Islam.  

 Seiring berjalannya waktu anak-anak dari Giman akan terus menghormati 

keyakinan yang dianut oleh beliau. Begitu juga dengan anak-anak beliau akan 

terus menjalankan agama Islam yang dirasa sesuai dengan hati nuraninya, dan 

dianggap benar. Banyak pengetahuan yang didapat ketika berinteraksi dengan 

teman ketika menempuh pendidikan seperti diskusi ketika pelajaran agama Islam 

berlangsung, mengikuti pengajian-pengajian, serta mendapatkan informasi dari 

tayangan di TV maupun radio mengenai ajaran Agama Islam. 

 Anak-anak dari Giman menganggap bahwa ajaran Ilmu Sejati bukan 

merupakan agama yang harus dianut, namun merupakan suatu budaya yang pada 

dasarnya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari sebagai pedoman dalam 

bertingkah laku sesuai dengan “Penget” yang dianggap mereka sebagai kitab. 
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5.4.  Konstruksi Ajaran Ilmu sejati orangtua kepada anggota keluarga saat 

ini 

 Penelitian ini menggunakan Teori konstruksi sosial Peter R. Berger & 

Thomas Luckman sebagai teori pendukung. Realitas yang akan dibahas mengenai 

fenomena pemaknaan mengenai Ilmu Sejati dengan satu indikator yaitu kontruksi 

makna. Dalam proses menganalisis masing-masing pendapat informan mengenai 

hal itu, dalam bagian ini akan digunakan tiga macam proses dialektika dalam teori 

Konstruksi Sosial Berger & Luckman diantarannya adalah Eksternalisasi. 

Internalisasi, dan Objektivasi. Ketiga proses itu tidak dapat berdiri sendiri 

melainkan berproses secara bersamaan (simultan).  

 Dari ketiga kejadian tersebut memiliki persamaan karakteristik yang 

memiliki esensi dari dunia sosial. Melalui proses internalisasi manusia sebagai 

produk masyarakat, melalui eksternalisasi, masyarakat merupaan produk dari 

individu itu sendiri, dan melalui objektivasi masyarakat merupakan realitas yang 

unik. Dalam hal ini, terjadi proses penarikan keluar (eksternalisasi) sehingga 

seakan-akan berada diluar (objektivasi), selanjutnya terdapat proses penarikan 

kembali ke dalam (internalisasi) (Wirawan, 2012, h. 147). 

 Proses dialektis yang terjadi pada masyarakat Desa Pucuk, Kecamatan. 

Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto akan dideskripsikan dibawah ini: 

a. Internalisasi  

Merupakan proses penarikan kembali dunia sosial yang berada diluar dari 

manusia ke dalam diri manusia itu sendiri. Sebagai proses identifikasi diri, 
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internalisasi merupakan momen untuk menempatkan diri di tengah 

kehidupan sosial, misalnya lembaga-lembaga sosial dimana individu 

tinggal sehingga menghasilkan berbagai tipologi dan penggolongan sosial 

atas tindakan yang berbabasis pemahaman, kesadaran dan identifikasi diri.  

 Internalisasi adalah momen identifikasi diri dengan penyerapan 

kembali realitas objektif. Hal terpenting dalam proses identifikasi diri 

adalah sosialisasi. Proses sosialisasi yang dilakukan oleh Berger dan 

Luckman dapat dilakukan melalui dua jalur yaitu primer dan sekunder. 

Jalur primer adalah sosialisasi yang berlangsung dalam keluarga. 

Sedangkan jalur sekunder adalah sosialisasi yang berlangsung dalam 

organisasi.  

 Internalisasi berlangsung karena adanya upaya untuk identifikasi 

sehingga menumbulkan konsekuensi antara hak dan kewajiban, seperti 

yang telah dijabarkan dalam wawancara berikut, yang pertama adalah 

Wakil Wirid Bapak Kuat : 

 “Nek ancene ning njerone keluarga mesti diajarke toto kromo 

marang wong tuo koyoto Bapak, Ibu, Bude, Pakde lan sakliyane, 

anak-anak kudu iso niru lelaku wong tuwone nanging sing apik. 

Bapak Ibu kudu dadi teladan marang anak-anake supoyo ora 

nglarani atine wong liyo” 

 (wawancara, Mbah Kuat 17 Oktober 2017). 

 

 Dalam penyampaian mengenai ajaran Ilmu Sejati kepada informan 

yang didapatkan dari orang yang memiliki berbagai cara dalam proses 

penyampaian mengenai ajaran Ilmu Sejati. Pada momen ketika sedang 

makan bersama maka akan diselipkan kepada anggota keluarga mengenai 

aturan atau tata krama yang seharusnya dilakukan anggota keluarga ketika 
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bertemu dengan orang yang lebih tua. Dalam hal ini orangtua merupakan 

aktor utama dalam penyampaian Pelajaran mengenai Ilmu Sejati. 

 Peneliti dapat memperoleh kesimpulan, bahwa proses internalisasi 

ini adalah sosialisasi dari orangtua serta orangtua memiliki peran penting 

dalam penyampaian. Dalam hal ini Giman memiliki empat orang anak. 

Tradisi yang diciptakan dalam keluarga ini adalah ketika momen makan 

malam adalah momen yang terpenting bagi orangtua untuk menyampaikan 

berbagai larangan, pantangan, serta petuah mengenai ajaran Ilmu Sejati 

dan mampu menjaga keintiman masing-masing anggota keluarga.  

 Menurut Informan, proses ketika orangtua memberikan berbagai 

macam pemahaman mengenai Ilmu Sejati kepada anak-anaknya dengan 

menggunakan salah satu momen  ketika mereka sedang berkumpul 

bersama menikmati makan malam. Proses pengenalan informan kepada 

sesuatu yang dianggap pantang dilakukan oleh penganut Ilmu Sejati 

merupakan proses sosialisasi primer. Proses sosialisasi primer yaitu ketika 

orangtua memiliki peran penting dalam hal penyampaian pelajaran Ilmu 

Sejati. Berbeda dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Mbah 

supeni kepada peneliti, berikut penjelasannya: 

“.... Jaman biyen iku, Mbah ngerti Ilmu Sejati iku tekan wong liyo, soale 

mbah ora duwe bojo, dadi Mbah ndeleng kelakuane wong iku kok apik 

men. Suwe-suwe mbah nyedeki wong iku marang dijelasake alesane kok 

lelaku wong iku mau apik. Wong iku jenenge Paklik Timpal Paklik timpal 

iki dagang sayur. Kelakuane apik ora tau nglarani atine wong liyo”. 

(wawancara Mbah Supeni 29 Oktober, 2017. 

 

Wawancara yang telah dijelaskan diatas merupakan hasil yang diperoleh 

peneliti adalah informan mendapatkan ajaran Ilmu Sejati bukan melalui orangtua 
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ataupun keluarga terdekat, melainkan mengetahui ajaran Ilmu Sejati melalui 

pedagang sayur yang bernama Paklik Timpal. Paklik timpal merupakan pedagang 

sayur yang memiliki lelaku terpuji tidak pernah menyakiti hati sesama.  

Menurut informan, proses sosialisasi yang diberikan oleh Paklik Timpal 

adalah melalui pendekatan yaitu ketika Mbah supeni ke pasar kemudian bertemu 

dengan Paklik Timpal. Setiap harinya mereka bertemu dan lema-kelamaan Mbah 

supeni menanyakan kepada Paklik Timpal mengenai lelaku sehari-hari yang tidak 

pernah menyakiti sesama pedagang bahwa itu semua merupakan ajaran dari Ilmu 

Sejati. Informan berinteraksi dengan Mbah supeni menerima informasi yang  

didapatkan mengenai Ilmu Sejati serta menjauhi pantangan yang tidak boleh 

dilakukan bagi pengikut Ilmu Sejati. Hal ini merupakan proses penyampaian 

ajaran Ilmu Sejati ketika dulu. Berbeda dengan Bude Silah, berikut hasil 

wwancara dengan informan selanjutnya: 

“....Yo ngene, Biyen bude silah ora tau mekso anak-anake supoyo melu 

ajaran Ilmu Sejati, tapine anak-anake ndelok tingkah lakune Ibu bapake 

kok apik, suwe- suwe melu pengen ngerti ajaran e bude koyo opo. Nanging 

pas Ilmu Sejati ngetokne aturan nek anggota Ilmu Sejati boleh mengajak 

anak-anaknya untuk ikut bergabung, Bude pas ndelok mas Budi wes 

baligh / wes sunat bude alon-alon ngandani Mas bUdi nek Ilmu Sejati iku 

apik kudune Mas budi melu ajaran Bude iki supoyo ora tersesat”.  

(wawancara Bude Silah, 20 Oktober, 2017) 

 

Wawancara degan informan menyatakan bahwa ketika Mas Budi masih 

kecil ia mendapatkan ajaran Ilmu Sejati awalnya melalui orangtua mreka dengan 

cara, “meniru” sesuatu yang dirasa baik sehingga dilakukan oleh ia. Selain itu 

Mas Budi juga mendapat pelajaran Ilmu Sejati secara rinci ketika sudah baligh/ 

sunat. Hal ini karena dalam kepercayaan Ilmu Sejati ketika anak laki-laki sudah 
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sunat berarti mereka dirasa mampu untuk memperoleh ajaran Ilmu Sejati dan 

melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.  

Proses Internalisasi yang dialami oleh informan yang dijelaskan ketika 

proses sosialisasi yang diperoleh melalui momen pentingpada dirinya. Proses 

sosialisasi sekunder bersal dari orang terdekat yaitu orangtia yang memiliki peran 

penting dalam menyampaikan ajaran mengenai Ilmu Sejati.  

 

b. Objektivasi  

 Objektivasi adalah proses meletakkan fenomena berbeda diluar diri 

manusia, sehingga seakan-akan sebagai suatu yang objektif. Informan 

melakukan interaksi dnegan dunia sosio kultural di dalam kehidupan sehari-

hari. Objektivasi dapat disebut sebagai interaksi sosial dalam dunia 

intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami institusionalisasi. Dalam hal 

ini terjadi proses perbandingan, penilaian seta identifikasi diri oleh individu di 

dalam masyarakat atau lingkungan tempat tinggal. Proses dimana individu 

meletakkan fenomena diluar dari manusia sehingga terkesan fenomena tersebut 

menjadi hak yang objektif (Mosesa, 2016).  

 Ilmu Sejati merupakan hasil konstruksi masyarakat daerah sekitar Kab. 

Mojokerto di dalam konteks sosio-kultura, sehingga jika terjadi perbedaan 

pendapat di dalam masyarakat maka kemungkinan terjadi variasi-variasi dalam 

mentaati peraturan yang tertulis dalam “penget” atau pola tindakan dalam 

memaknai ajaran Ilmu Sejati. Mereka mentaati sebagai sebuah norma atau 
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meanggarnya sehingga ajaran Ilmu Sejati akan tetap dilestarikan dalam 

kehidupan secara berkelanjutan.  

 Ajaran Ilmu Sejati adalah ajaran yang masih dipertahankan hingga saat ini 

oleh masyarakat sekitar Desa Pucuk serta dilestarikan sampai saat ini. 

interpretasi informan mengenai ajaran Ilmu Sejati berdasarkan pengetahuan, 

pengalaman yang dialami oleh mereka sendiri. Pemaknaan atas ajaran Ilmu 

Sejati muncul ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh informan selain 

mendaptkan sanksi sosial, mereka juga akan mendapat karma atau dosa atas 

perilaku mereka sendiri. Para informan memaknai hal ini sebagai suatu 

larangan yang tidak boleh dilakukan: 

“.....dalam ajaran Ilmu Sejati dilarang untuk membicarakan kejelekan 

orang lain hal ini  merupakan hal yang diharamkan oleh ajaran Ilmu 

Sejati yang tertulis dalam “penget” 

(wawancara 21 Desember, 2017) 

 

Ajaran Ilmu Sejati dalam hal ini diperjelas dengan pendapat yang 

disampaikan oleh wakil Wirid Ilmu Sejati sebagai hukuman apabila anggota Ilmu 

Sejati melakukan kesalahan atau pelanggaran. Sesuatu yang dilarang menjadi 

salah satu patokan nilai kepercayaan mengenai ketaatan kepada Tuhan.  

Wawancara yang didapatkan peneliti menjelaskan bahwa Ilmu Sejati 

mempelajari mengenai tata krama atau aturan perilaku sehari-hari untuk 

menciptkan kehidupan yang damai rukun antar sesama. “penget” merupakan 

warisan dari nenek moyang atau pendiri Ilmu Sejati yang harus ditaati dan sudah 

disepakati. Berikut hasil wawancara dengan informan yang bernama Pak Joko: 

“Penget”adalah buku pedoman atau kitab bagi pengikut Ilmu Sejati 

untuk mengkoreksi mengenai tingkah lakus ehari-hari apakah sudah 
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sesuai dengan yang diatur didalamnya. Jadi masing-masing anggota 

ketika mengikuti pelajaran Ilmu Sejati, mereka menyimak tingkah laku 

antara anggita apakah memiliki kesesuaian dengan yang diajarkan 

atau malah melanggar aturang yang berlaku.  

(wawancara Pak Joko, 26 Desember 2017) 

 

Hasil wawancara yang diperoleh peneliti menjelaskan bahwa penget 

berisi aturan serta larangan mengenai tingkah laku yang sudah disepakati oleh 

pengikut Ilmu Sejati. Interpretasi dari hasil wawancara informan bahwa pengikut 

Ilmu Sejati berhasil melakukan konstruksi mengenai Ilmu Sejati yang ditulis 

dalam “Penget”, tindakan yang dilakukan oleh pengikut Ilmu Sejati adalah 

dengan memegang teguh “penget” ditengah masyarakat baru atau pendatang 

maupun masyarakat luar daerah agar diyakini oleh masyarakat. Sehingga secara 

otomatis bekerjasama untuk mengadaptasi “penget”sebagai norma yang berlaku 

dalam kelompok mereka.  

Hampir seluruh informan memaknai “penget”sebagai suatu pedoman 

yang berisi larangan mengenai tingkah laku sehari-hari. Dalam konteks ini mereka 

memaknai “penget” sebagai norman dan nilai serta keharusan untuk menjalankan 

aktivitas sehari-hari. Maka dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak boleh 

dilakukan yang tidak sesuai dengan norma yang diajarkan.  

Pada penelitian ini, anggota pengikut Ilmu Sejati yang keluar dari 

lingkungan Kab. Mojokerto membandingkan ajaran yang didapatkan dengan 

ajaran lain. Maka dari situlah budaya atau ajaran mengenai Ilmu Sejati akan 

diterima atau ditolak sebagai suatu keyakinan atau kepercayaan yang dianut. 

Dalam hal ini apakah masyarakat akan tetap mempertahankan atau malah 

melanggarnya karena ada berbagai macaa aliran kepercayaan lainnya.  
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c. Eksternalisasi  

 Eksternalisasi adalah momen adapatasi diri dengan dunia sosio kultural, 

dalam proses eksternalisasi hal yang terpenting dilakukan adalah ketika 

individu atau subjek dengan kemampuan agensinya melakukan adaptasi 

dengan teks-teks kehidupan (hal-hal yang dihadapi idnividu dalam 

kehidupannya). Seperti simbol-simbol dan fenomena-fenomena yang terjadi 

dalam dunia sosial yang bersifat abstrak ataupun konkrit yang terjadi dalam 

individu.  

 Ketika proses eksternalisasi, pedapat masyarakat penganut Ilmu Sejati 

terhadap “Ilmu Sejati yang berdasarkan Penget” terbentuk berdasar 

penyesuaian mereka dengan stock of knowledge yang mereka miliki. Stock of 

knowledge merupakan aturan yang ditetapkan oleh mereka yang dinamakan 

“penget”. Bagi masyarakat penganut Ilmu Sejati teks-teks yang abstrak 

merupakan hukum-hukum yang disepakati oleh nenek moyang maupun orang 

tua mereka terdahulu, baik disampaikan secara lisan maupun tertulis sehingga 

menimbulkan variasi perbedaan persepsi antara masing-masing informan. Teks 

yang konkret merupakan pengalaman kehidupan dalam sosial yang dialami 

sehari-hari oleh maisng-masing informan yang berupa realitas.  

 Ada kaitan antara kenyataan sosial yang merupakan hasil eksternalisasi 

dan objektifasi individu terhadap pengetahuan dalam berkehidupan sosial. 

Ekternalisasi terjadi ketika penyerapan subjektif atas realitas itu sendiri.  

 Adanya kegiatan yang dilakukan masyarakat penganut Ilmu Sejati yang 

dilakukan berdasarkan “Penget” diyakini sebagai bentuk penghormatan serta 
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mewarisi warisan leluhur terdahulu. Setiap masyarakat penganut Ilmu Sejati 

yang mengalami kegagalan, kesulitan, dan kematian, akan selalu diyakini 

memiliki hubungan dengan lelakunya sehari-hari yang dimuat dalam “Penget”. 

Berikut hasil wawancara yang telah didapat peneliti terhadap informan dalam 

bentuk eksternalisasi, yang pertama kepada Bude Silah yang merupakan 

Pewirid dalam Ilmu Sejati: 

 “Biyen ono Paklik Suki sing nang Deso Wotan kuwi awale agamane 

Islam yo rajin ibadah solat poso lan sakliyane. Suwi-suwi Paklik Iki 

ketemu karo kancane sing Jenenge Pakde Budi. Pakde Budi iki kerjoane 

guru tapine nduwe lelaku sing apik. Pakde Budi mulai alon-alon 

ngajarke Ilmu Sejati sing diyakini iku agama sing cocok gawe dewe’e. 

Akhire Paklik Suki melok ajaran Ilmu Sejati. Pas melu Ilmu Sejati uripe 

makin genah koyo makin sugih, kerjoane mapan lan sakliyane. Suwi-suwi 

ga ngerti ceritane kepriye la kok pindah nang aganma Islam maneh sing 

nyebabno malah loro nemen lan mlakune nyeret. Ngono kuwi nek nang 

Ilmu Sejati diarani karma lan diroso nglakukne lelaku ora sesuai 

karo”Penget.  

 (Wawancara Bude Silah, 11 Januari 2018) 

 

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan 

dapat ditarik kesimpulan bahwa, masyarakat penganut Ilmu Sejati meyakini 

bahwa apabila ada seseorang yang telah masuk ke dalam aliran kepercayaan Ilmu 

Sejati, kemudian meninggalkan Ilmu Sejati dan menganut agama lain, mereka 

akan mendapatkan karma sesuai dengan apa yang telah dilakukan mereka. peneliti 

menganggap bahwa Ilmu Sejati sedikit banyak berkaitan dengan mistik.  

 Tersebarnya murid Ilmu Sejati yang hampir di seluruh pulau Jawa 

merupakan keberhasilan dari para murid perguruan Ilmu Sejati dalam proses 

sosialisasi ajarannya mereka mampu menanamkan rasa percaya atas kebenaran 

dari ajaran Ilmu Sejati kepada orang-orang terdekat yang masih dalam lingkup 
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keluarga. Melalui cara tradisional, baik dalam ucapan maupun perbuatan, mereka 

berupaya untuk memahamkan orang lain bahwa seperti inilah ajaran dari 

perguruan Ilmu Sejati.  

 Awal mula anggota keluarga memperoleh pengetahuan mengenai ajaran 

Ilmu Sejati melalui kedua orangtua mereka yang notabene sebelumnya juga 

memperoleh pengetahuan tersebut dari nenek moyang. Menurut Coombs, (1973) 

dalam Saripudin (2008, h. 2) berpendapat bahwa sistem belajar asli (indigenous 

learning system) adalah sistem belajar yang digunakan masyarakat tradisional 

sebagai upaya mempertahankan dan memelihara sistem sosial masyarakatnya 

demi kelangsungan hidupnya. 

  Sistem belajar asli, secara tradisional digunakan untuk memenuhi 

keperluan-keperluan praktis dan untuk meneruskan warisan sosial budaya dan 

keterampilan serta teknologi masyarakat pedesaan dari generasi ke generasi. Cara 

ini dianggap paling aman karena jika pensosialisasian ajaran Ilmu Sejati di luar, 

maka akan sulit diterima masyarakat, karena pendekatan yang renggang justru 

akan menimbulkan penolakan terhadap ajaran baru. Selain itu juga mengingat 

bahwa seorang murid Ilmu Sejati harus senantiasa menjaga kerahasiaan dan 

keaslian dari ajarannya.    

 Dalam ajarannya untuk mengajak anggota keluarga bergabung, kedua 

orangtua pengikut Ilmu Sejati kerap kali hadir dalam serangkaian kegiatan 

peringatan hari ulang tahun Perguruan Ilmu Sejati. Sehingga anggota keluarga 

serta masyarakat menjadi tahu bahwa keberadaan Perguruan Ilmu Sejati tidak 
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hadir secara sembunyi-sembunyi. Didalam kegiatan terebut menimbulkan 

keramaian, serta  menampilkan kesenian-kesenian Jawa turut mengundang 

kesenangan di hati masyarakat. Dimulai dari bunyi gamelan dan tembang-

tembang karawitan yang ditampilkan sejak pagi hingga sore hari dari pukul 09.00-

14.30.   

 Perayaan HUT ini dirasa tepat karena pada hakekatnya hari ulang tahun 

adalah hari yang netral, di mana Perguruan Ilmu Sejati mempunyai alasan tepat 

untuk mengadakan perayaan untuk warganya dan untuk masyarakat sebagai 

peringatan hari jadinya. Dengan begitu maka tidak akan ada larangan baginya 

untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Semua kegiatan yang diadakan pada acara 

peringatan HUT Perguruan Ilmu Sejati sengaja dibuat dengan terbuka untuk 

mendemokan ajaran mereka agar masyarakat tahu bagaimana ketradisian 

Perguruan Ilmu Sejati.  

 Dalam proses sosialisasi ajaran, Perguruan Ilmu Sejati juga ikut 

memerankan kesenian wayang kulit sebagai media sosialisasi mereka. Kesenian 

ini ditampilkan secara rutin di setiap tahunnya yang biasa diselenggarakan ketika 

malam puncak acara peringatan hari ulang tahun perguruan. Di perguruan pusat, 

wayang kulit tidak cukup diselenggarakan dalam waktu satu malam saja. Malam 

selanjutnya juga masih akan ditampilkan lagi dengan lakon dan dalang yang 

berbeda. Sedangkan di perguruan cabang, seperti halnya Perguruan Ilmu Sejati di 

Desa Pucuk, wayang  kulit hanya diselenggarakan satu kali pementasan ketika 

hari peringatan HUT perguruan.   
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 Wayang kulit yang dipentaskan di sini diperankan oleh murid dari 

Perguruan Ilmu Sejati sendiri, jadi dalang bisa memilihkan lakon yang tepat untuk 

menampilkan cerita mana yang tepat untuk menunjukkan kepribadian dari murid 

Perguruan Ilmu Sejati. Dengan kepiawaiannya, tak jarang dalang menyebutkan 

bahwa tokoh dalam pewayang tersebut adalah seumpama murid Ilmu Sejati yang 

selalu tenang dan bijak dalam mengatasi persoalan. Melalui cerita tersebut maka 

anggota keluarga serta masyarakat akan memperoleh gambaran mengenai 

bagaimana Perguruan Ilmu Sejati membentuk kepribadian murid-muridnya.   

 Adapun lakon atau peran yang biasa dimainkan dalang pada saat 

pementasan yang  diselenggarakan di acara peringatan hari ulang tahun Perguruan 

Ilmu Sejati adalah  wayang kulit dengan lakon atau judul Semar Mbabar Jatidiri. 

Tidak sembarangan judul yang bisa dipentaskan dalam acara tersebut mengingat 

alur cerita tersebut merupakan gambaran dari perguruan Ilmu Sejati. Seperti apa 

yang disampaikan oleh dalang Kuat yang merupakan salah satu informan 

tambahan. Ia menyatakan bahwa Ia sengaja memilih tokoh-tokoh yang tergabung 

dalam empat sekawan Punakawan Pandawa karena kepribadian yang dimiliki oleh 

tokoh-tokoh wayang tersebut laksana seorang murid Ilmu Sejati yang senantiasa 

mengamalkan ajaran dari sang guru.   

 Adanya Ajaran Budaya Terkait Keimanan diajarkan melalui pengetahuan 

keimanan yang secara makna memiliki kesamaan makna dengan keimanan Islam. 

Secara keseluruhan, ajaran budaya tentang keimanan ini memang tidak sama 

secara tekstual dengan budaya dalam ajaran Islam terkait keimanan secara umum. 

Misalnya tidak takhayul atau syirik merupakan ajaran pengetahuan guru pertama 
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Perguruan, akan tetapi pengembangan pengetahuan atau ajaran budaya ini tidak 

terbatas pada umat beragama Islam, sehingga dalam kategori ini, dapat dikatakan 

bahwa pengetahuan Ilmu Sejati tersebut berasal dari Islam akan tetapi telah 

diadaptasikan dengan pemahaman inklusif yang menerima komunitas di luar 

Islam. 

 Adanya Ajaran Budaya Terkait Keislaman terepresentasikan melalui 

ajaran lima rukun islam. Melalui pengamalan ini maka bagi muslim perlu 

mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai syarat keislaman. Maksudnya, 

berdasarkan pengetahuan guru pertama Perguruan Ilmu Sejati bahwa tujuan Ilmu 

Sejati adalah sama dengan Semua Agama, murid Ilmu Sejati yang beragama Islam 

hendaknya mengamalkan rukun Islam yang lima. 

 Adanya ajaran budaya terkait akhlak diinterpretasikan melalui ajaran-

ajaran yang memiliki kesamaan, kemiripan, secara dominan, meskipun tampak 

tidak secara menyeluruh dengan budaya atau akhlak yang diajarkan dalam Islam. 

Secara khusus, terkait akhlak, tampak bahwa ajaran tentang tasawuf mendominasi 

tema perguruan Ilmu sejati. Hal ini tampak dari bahwa substansi perguruan 

tersebut adalah wirid. 

 Berpusat pada Pengetahuan dan Pengalaman Guru Pertama Perguruan 

Ilmu Sejati. Guru pertama Ilmu Sejati merupakan anggota perkumpulan Muslim 

Syarikat Islam, ia juga memasuki dunia kepesantrenan. Namun, ajaran yang 

diberikan bersifat budaya, hal ini karena yang diajarkan adalah pengetahuan guru 

tersebut berdasarkan pemahaman dan pengalaman sakral yang pernah dialaminya. 

Artinya, pengetahuan yang diajarkan merupakan hasil pengalaman sufistik atau 
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pengalaman sakral yang kemudian membentuk masyarakat yang sesuai dengan 

proses sakral yang pernah dialami oleh guru pertama.  

 Secara teoritik berpusat pada Ajaran Budaya Akhlak/Adat Istiadat Baik 

Guru Pertama. Secara lahiriyah, dimensi budaya Akhlak/Sufisme ini dapat 

diketahui dari ajaran-ajaran yang mengandung nilai Akhlak atau adat istiadat baik 

yang disampaikan dalam “penget”. Namun, tidak seluruhnya dapat direlasikan 

dengan konsep sufisme dalam kajian khusus, akan tetapi dalam konteks bahwa 

ada penerimaan masyarakat Islam di samping non Islam terhadap ajaran budaya 

Ilmu Sejati yang menunjukkkan bahwa secara budaya isi yang diajarkan dianggap 

dapat memberikan bimbingan bagi sebagian kalangan masyarakat (Iyah, 2016). 

 Memiliki murid yang berlatar belakang agama bervariasi. Seperti telah 

disebutkan sebelumnya, murid ilmu sejati yang berjumlah 5 (lima) juta lebih dan 

tersebar di seluruh wilyah Indonesia memiliki latar belakang agama yang 

bervariasi, yaitu Islam, Kristen, Hindu dan Budha (Djati). Hal ini semakin 

menegaskan bahwa perguruan ilmu sejati merupakan perguruan yang merupakan 

gerakan atau pendidikan budaya. Meskipun memiliki latar belakang ajaran yang 

bersifat keislaman, perguruan ini menegaskan bahwa ia bukan agama, tetapi 

merupakan budaya.  

 Diproyeksikan sebagai Ajaran atau Pendidikan Budaya Moral Sufistik. 

Sebagai ajaran budaya yang ditegaskan hanya berpusat pada wirid, yaitu sebagai 

syarat atau kunci memasuki Ilmu Sejati, di mana dalam penjelasannya berisi 

anjuran untuk berperilaku monoteistik atau tidak syirik dalam berperilaku, sabar, 

tawakal, dan moral sufistik lainnya, perguruan ilmu sejati dapat dikarakteristikkan 
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sebagai gerakan budaya yang mendukung pendidikan budaya moral sufistik atau 

Akhlak secara praktis. Meskipun bukan sebagai kajian relasi khusus, hal ini dapat 

dilihat dari relasi umum adanya kesamaan istilah semacam sabar, tawakal, dan 

beberapa istilah akhlak lainnya yang ditemukan dalam pelajaran pengingat bagi 

murid Perguruan Ilmu Sejati. 

 Berpusat pada Substansi Praktik Berupa Ajaran Tentang Wirid Yang 

Hanya Dapat Diketahui Oleh Kalangan Perguruan Ilmu Sejati. Meskipun hanya 

bagi kalangan sendiri, dapat diketahui bahwa substansi umum berupa wirid 

tersebut diaplikasikan melalui adat istiadat baik yang mendasarkan pada acuan 

tertulis yang dinamakan “Penget” yang disusun oleh guru pertama perguruan 

tersebut. Namun demikian menurut Iyah, yang mewakili beberapa murid 

Perguruan Ilmu Sejati, wirid yang dipraktekkannya selama ini benar-benar dapat 

dirasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari (Iyah). 

 Terdapat unsur Ajaran Akhlak/Tasawuf atau dimensi ihsan dalam Islam 

yang terkait dengan pengalaman praktis atau pengetahuan praktis guru pertama 

Perguruan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, guru pertama Perguruan 

adalah seorang muslim yang pernah bergabung dalam organisasi Syarikat Islam 

setelah mengalami pengalaman sakral dalam “pengembaraan” ilmunya. 

Pengetahuan keagamaan yang didukung dengan pengalaman praktek keagamaan 

tersebut membentuk suatu pribadi yang berbeda di banding orang awam, terlihat 

dari banyaknya jumlah murid yang meminta wirid kepadanya. Deskripsi 

berdasarkan profil  yaitu masuk pendidikan pesantren, berguru ke para wali, dan 

lain-lain dan data perkembangan Perguruan memberikan suatu pemahaman bahwa 
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wirid yang diberikan kepada murid adalah wirid yang harus didukung dengan adat 

istiadat baik. Meski tidak tekstual secara keseluruhan, tampak bahwa adat istiadat 

baik yang diajarkan olehnya merupakan terjemahan dari ajaran-ajaran untuk 

memperbaiki kualitas ibadah (ihsan) yang termasuk dalam bidang 

Akhlak/Tasawuf.  

 Adanya dukungan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

Pancasila dan UUD 1945 dan terhadap pemerintah. Sebagaimana telah 

disebutkan, bahwa Perguruan Ilmu Sejati telah menegaskan untuk setia dan 

mendukung Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.Hal ini juga tampak dari 

profil kesejarahannya yang secara konsisten menunjukkan keberpihakannya pada 

NKRI.   

 

5.5. Proses Koordinasi Makna Ajaran Ilmu Sejati orangtua kepada anggota 

keluarga 

5.5.1. Kisah 1 : Edi 

 Edi adalah anak ke tiga dari empat  bersaudara. Edi berasal dari Desa 

Pucuk, Kecamatan. Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto. Adi berprofesi 

sebagai Dosen di Universitas ternama di Kota Malang. Edi saat ini berusia lima 

puluh sembilan tahun. Edi memiliki seorang istri yang  bernama Titik yang juga 

berprofesi sebagai Dosen.  
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 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Edi yang 

merupakan anak laki-laki satu-satunya dalam keluarga. Bapak Edi bernama 

Giman dan Ibunya bernama Suwarni. Edi dibesarkan oleh orangtua yang notabene 

merupakan pengusaha sarung tenun satu-satunya dikabupaten Mojokerto. Tidak 

hanya itu orangtua Edi juga berprofesi sebagai petani dan juga pedagang. Ibu  Edi 

ini buta huruf tidak pernah menempuh sekolah, sedangkan bapak dari Edi ini 

adalah anak satu-satunya dari keluarga yang berkecukupan.  

 Sejak kecil Edi dibesarkan dengan didikan orangtua yang sangat otoriter 

sehingga apa yang diperintahkan oleh orangtua anak-anak tidak boleh membantah 

dengan alasan apapun. Pada episode ini, akan menjelaskan mengenai kronologi 

awal Edi ketika diajak bapaknya yang bernama Giman untuk mengetahui Ilmu 

Sejati yang sedang dianut oleh kedua orangtuanya.  

 

5.5.1 Episode 1 Perkenalan Kehidupan Ilmu Sejati Melalui perayaan ulangtahun 

Ilmu Sejati 

 Pada episode ini menjelaskan mengenai awal mula Edi diperkenalkan 

Giman (Orangtua) dengan ajaran Ilmu Sejati ketika berusia lima tahun menginjak 

bangku SD (Sekolah Dasar). Proses pengenalan diawali dengan diajak Ayah atau 

Ibu pada saat kegiatan pelajaran di Perguruan Ilmu Sejati dan ketika mendatangi 

perayaan Ulangtahun Ilmu Sejati yang diadakan secara rutin setiap tahunnya.  

 Perayaan ulangtahun Ilmu Sejati ini selalu diramaikan dengan pagelaran 

Wayang Kulit semalam suntuk. Didalam pagelaran wayang ini terdapat makana 
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tersendiri yang disampaikan oleh Dalang melalui media perantaranya berupa 

Wayang Kulit. Sehingga pagelaran wayang kulit inilah yang sangat dinantikan 

oleh warga Mojokerto. Pada dasarnya desa kelahiran Edi ini lokasinya sangat 

terpencil, akses menuju kota pun harus ditempuh dengan jalan yang terjal dihiasi 

oleh hutan belantara. Untuk memenuhi kebutuhan hiburanpun Edi harus 

menunggu setahun sekali ketika perayaan Ilmu Sejati 

 Berdasarkan wawancara peneliti dengan Edi, Giman adalah orang yang 

pertama kali mengenalkan Edi mengenai pelajaran dalam Ilmu Sejati. Giman 

adalah ayah kandung dari Edi. Giman menganut Ilmu Sejati karena orangtua 

Giman dulunya juga penganut Ilmu Sejati.  

S : Pa, maaf lagi sibuk ta? 

A : Ora nduk, ono opo kok sawangane penting? 

S : Ndak Pa, shita penasaran sama cerita e Papa awal mula pas Mbah Kung ngejak 

papa ngikut Ilmu Sejati seperti apa pa? 

A :  Awal mulae papa nggak paham sekali mengenai ajaran Ilmu Sejati nduk. 

S :  Loh, Ilmu Sejati iku yang dianut sama Mbahkung dan Mbahti ket biyen ta Pa? 

A : Iyo mesti ta nduk, wong mbah e Papa dulu yo nganut Ilmu Sejati, dadi yo 

nggak salah kalau anaknya (Mbahkung) mengikuti kemauan orangtuanya.  

S : Oalah gitu to ceritane. La terus awalnya gimana Pa kok bisa papa diajak? 

A : Awal mula e papa iling nemen, pas iku papa sik SD Papa dijak Mbahkung 

unjung-unjung ke tempat pelajaran Ilmu Sejati sing tempate disebelah 

selepanne mbah. Terus nek ono ulangtahun Ilmu Sejati Papa selalu diajak 

mbah soale mesti dirayakan karo nanggap wayang dan pastine acarane meriah 

dan akeh sing nonton.  

S :  Pas pelajaran iku isine opo ae Pa? 

A  : Papa waktu itu yo mek sukur ngrungokno ae ga paham maksude soale gawe 

boso jowo sing alus dadi papa durung paham wong papa sek cilik 
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S  :  Terus waktu pagelaran wayang iku ceritone opo Pa? Lakone sopo? 

A : Dadi yo ceritane wayang pas iku papa sik iling kisah Dewa Ruci iki intine 

untuk mendapatkan "inti pengetahuan sejati" (Tirta Prawitasari) Sang Bima 

harus menempuh ujian fisik dan mental sangat berat, (Hutan Tibaksara 

"tajamnya cipta"; Gunung Reksamuka, "pemahaman mendalam"). Sang 

Bimasena tidak akan mampu menuntaskannya tanpa membunuh raksasa 

Rukmaka "kamukten, kekayaan" dan Rukmakala "kemuliaan". Tanpa 

mengendalikan nafsu dunianya dalam batas maksimum. Perjalanannya 

menyelam ke dasar laut diartikan dengan "samodra pangaksami" 

pengampunan. Membunuh Naga yang mengganggu jalannya simbol dari 

melenyapkan kejahatan dan keburukan diri. Pertemuannya dengan Sang 

Dewa Ruci melambangkan bertemunya Sang Wadag dengan Sang Suksma 

Sejati. Masuknya wadag Bima kedalam Dewa Ruci dan menerima Wahyu 

Sejati bisa diartikan dengan "Manunggaling Kawula-Gusti", bersatunya jati 

diri manusia yang terdalam dengan Penciptanya. Kemanunggalan ini mampu 

menjadikan manusia untuk melihat hidupnya yang sejati. Dalam istilah 

Kejawen "Mati sajroning urip, urip sajroning mati". (Mati di dalam Hidup, 

dan Hidup di dalam Mati). Ini adalah esensi dari Kawruh Kejawen. 

Perjalanan tasawuf untuk menukik ke dalam dirinya sendiri. Lakon ini 

menjadi berat, karena cerita di dalamnya mengandung jalan kontemplasi 

tentang asal dan tujuan hidup manusia (sangkan paraning dumadi), 

menyingkap kerinduan akan Tuhan dan perjalanan rohani untuk 

mencapaiNya (manunggaling kawula Gusti). 

S : Waduh abot yo Pa ceritane.  

A : Yo ngono iku cerito wayange nduk. Lha ket cilik wes dibiasakno mbah ndelok 

wayang dadi smpe Papa tuwek ngene yo seneng nemen karo wayang. Coba 

arek saiki nek dikongkon milih ndelok wayang op bioskop pasti milih ndelok 

bioskop ya to? 

S : Yo mesti ta Pa, arek jaman saiki ngno kekinian mikir wayang iku gak asik 

tontonan e wong tuwek dan mboseni. Padahal nek paham karo alur ceritone 

wayang iku lebih apik dibanding film-film ndek bioskop.  

A : Tak terusno maneh yo Ilmu Sejati iku ben tahun e ngrayakno ulangtahun mesti 

nanggap wayang kulit.  
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Interpretasi CMM 

 Cuplikan wawancara yang ditampilkan diatas dipilih karena menceritakan 

awal kisah perjalanan Edi ketika diajak Giman (ayahnya) untuk mengunjungi 

pagelaran wayang kulit yang diadakan ketika perayaan Ulang Tahun Ilmu Sejati. 

Dalam cuplikan wawancara diatas, Edi menjelaskan awal mula mengetahui ajaran 

Ilmu Sejati melalui Giman sebagai ayah kandungnya. Berdasarkan wawancara 

dengan Edi dalam perayaan Ulang Tahun Ilmu Sejati ini dirayakan secara meriah 

dengan menggelar pegelaran wayang kulit yang dilakukan rutin setiap tahunnya.  

 Dalam pagelaran wayang kulit tersebut terdapat esensi yang dapat diambil 

bahwasanya dari cerita Dewa Ruci dapat ditarik benang merah mengenai 

Kemanunggalan ini mampu menjadikan manusia untuk melihat hidupnya yang 

sejati. Dalam istilah Kejawen "Mati sajroning urip, urip sajroning mati". (Mati di 

dalam Hidup, dan Hidup di dalam Mati). Ini adalah esensi dari Kawruh Kejawen. 

Perjalanan tasawuf untuk menukik ke dalam dirinya sendiri. Lakon ini menjadi 

berat, karena cerita di dalamnya mengandung jalan kontemplasi tentang asal dan 

tujuan hidup manusia (sangkan paraning dumadi), menyingkap kerinduan akan 

Tuhan dan perjalanan rohani untuk mencapaiNya (manunggaling kawula Gusti). 

 Dalam CMM, terdapat Deontic Operators, yang akan mengidentifikasi 

kekuatan moral yang didefinisikan dalam dua bagian yaitu pilihan secara sadar 

(conscious choice) dan berkaitan dengan segala tindakan yang bukan merupakan 

pilihan secara sadar (unconscious choice) (Pawanteh, 1996, h. 85). Tindakan yang 
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dilakukan Edi ini merupakan conscious choice yang termasuk dalam pilihan yang 

tidak dapat ditentukan (undetermined), karena Edi memilih secara sadar untuk 

mengikuti kemauan bapaknya Giman untuk mendatangi pagelaran wayang kulit 

dalam perayaan Ulangtahun Ilmu Sejati.  

    

                          Giman 

PB Mulai membiasakan anak untuk mengikuti ritual Ilmu Sejati yang 

dilakukan setiap tahunnya dengan menggelar Wayang Kulit untuk 

merayakan Ulang Tahun Ilmu Sejati  

NK Orangtua penganut aliran kepercayaan Ilmu Sejati yang selalu berupaya 

untuk mengajak anaknya bergabung dalam ajaran Ilmu Sejati  

HUB Orangtua dengan anak  

EPI Memperkenalkan Ilmu Sejati sejak dini  

 

Ortu Penganut                                 Undeteriminated           tidak mengetahui 

Aliran kepercayaan Ilmu Sejati                                             motif ortu mengajak  

Memperkenalkan Ilmu Sejati  melihat wayang kulit 

Sejak dini ke anaknya 

 

Mengikuti kemauan ortu       mengikuti kemauan ortu                  menganggap 

Untuk Mengenal                    melihat pegelaran wayang               ajakan ortu 

Ilmu Sejati                             kulit dalam rangka Ultah                  melihat  

                                                   Ilmu Sejati                                    wayang   

                                                  sebatas   

                                                 hiburan 
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PB Mengikuti anjuran Bapak Niti Giman untuk mengikuti ritual Ilmu Sejati 

dengan mendatangi pagelaran wayang dalam rangka Ulangtahun Ilmu Sejati 

yang diadakan secara rutin setiap tahunnya  

HUB Anak dengan orangtua  

NK perasaan bingung tidak mengenal satu sama lain dan ketakutan karena 

ajakan orangtua yang mendidik anak secara otoriter satu  

EPI Diperkenalkan kehidupan Ilmu Sejati  

               Edi 

Figur 5.5.1  Perkenalan Kehidupan Ilmu Sejati Melalui perayaan ulangtahun Ilmu 

Sejati 

 

5.5.1 Episode 2 Perkenalan kehidupan dalam Ilmu Sejati oleh Pakde Syarief  

 Dengan semakin bertambahnya umur saya menginjak dewasa (SMP-

SMA) sedikit demi sedikit Edi mulai memahami tujuan orangtua saya mengajak 

untuk mengikuti setiap kegiatan yang orangtua Edi lakukan.  

Pada episode ini, dapat diketahui bagaimana Edi mulai diperkenalkan 

dengan Ayahnya yang bernama Giman mengenai makna kehidupan dalam Ilmu 

Sejati.  Percakapan yang dilakukan antara peneliti dengan informan dilakukan 

dalam Bahasa sehari-hari yaitu Jawa dalam melakukan proses wawancara.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Edi. Ia menjelaskan mengenai 

ajakan Ayah untuk berkunjung ke rumah rekan seperguruan Ilmu Sejati di Desa 

Pucuk, Kecamatan. Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto yang bernama Pakde 
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Syarief. Pakde Syarief ini menjadi sosok perantara Edi untuk mengenal dan 

mempelajari ajaran Ilmu Sejati dalam kehidupan.  

S : Pa, aku oleh takon maneh ta mengenai terusan cerito papa wkatu iku awal 

mula dikenalno mbahkung karo Ilmu Sejati sawise dijak nonton wayang? 

A : Iyo nduk gakpopo dadi ngene ceritane, sawise papa dijak mbah ndelok 

wayang pas dino Minggu papa moro dijak Mbah ngunjungi koncone jenenge 

Pakde Syarief. 

S : Sopo pa Pakde Syarief iku? Sodarane kene ta pa? 

A : Guduk nduk, Pakde Syarief iku koncone Mbah podo-podo nganut Ilmu Sejati 

S : Terus papa gelem ta pas dijak Mbah nang omahe pakde? 

A : yo gelem ta timbang ndek omah ora lapo-lapo yo papa melu wae.  

S : Ndek omahe pakde syarief papa diajak ngomong opo wae pa? 

A : Dadi awale pakde iku cerito la nek misale papa wes sunat, berarti papa wes 

gedhe dadi kudu bisa nggantekne mbahkung. Opo maneh papa kan anak 

lanang siji-sijine ndek keluargane papa. trus pakde ngajari macem-macem 

mulai kudu manut karo wong tuwo, ngomong kudu duwe toto kromo terus 

nek wayahe mangan nggak oleh kao ngomong.  

S:    Diomongi iku ae ta pa? 

A : Ono maneh diajari carane sholat, sholate ilmu sejati iku bedo karo liyane cara 

sholate kene iku nggak tergantung waktu karo panggen, contohe napas iku 

termasuk sholat sing artine sakwayah-wayah kene kudu iling karo sing kuoso 

iku wes termasuk sholat.  

S :  Loh berarti cara sholate bedo ya Pa karo carane wong agama Islam nek 

sholat? 

A : Yo jelas bedo nduk, wong ajarane bedo nek Islam lak wayahe sholat Lima 

Waktu Isya, subuh, Lohor, Ashar, Maghrib iki jelas dibatesi waktu dan 

tempate to? 

S :  Iyo pa, lha terus papa biyen diomongi ngno papa yo melu nglakokno? Yo 

jelas melu to nduk wong papa biyen kan wedi karo mbahkung nek ga dituruti 

yo iso diamuk.  

A : Oalah ngno ta pa ceritone 
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Interpretasi CMM 

Cuplikan hasil wawancara yang ditampilkan di atas dipilih karena 

menceritakan awal kisah bagaimana Edi dipertemukan dengan Pakde Syarief oleh 

Giman. Pakade Syarief adalah teman seperguruan Ilmu Sejati Giman yang 

berperan untuk membimbing serta mengajak Edi untuk mengikuti ajaran Ilmu 

Sejati. Dalam cuplikan wawancara di atas, Edi menceritakan pertemuannya 

dengan Pakde Syarief, orang yang pertama yang dikenalnya melalui Giman yang 

sudah lama mengikuti ajaran Ilmu Sejati. Berdasarkan wawancara Edi dengan 

Pakde Syarief, mengungkapkan bahwa ketika Edi sudah sunat berarti ia sudah 

dewasa dan harus mampu menggantikan Bapaknya, karena Edi merupakan putra 

satu-satunya yang dimiliki oleh Giman berasal dari empat bersaudara yang 

diantaraya adalah berjenis kelamin perempuan. Pakde Syarief juga mengajarkan 

mengenai Sholat dalam ajaran Ilmu Sejati.  

Pertemuannya dengan Pakde Syarief  yang merupakan kawan dekat dari 

bapaknya yang bernama Giman yang juga menganut ajaran Ilmu Sejati 

membuatnya terbantu untuk memahami dan mengetahui mengenai ajaran Ilmu 

Sejati. Lokasi tempat tinggal antara Adi dengan Pakde Syarief juga tidak jauh 

sehingga intensitas komunikasi bisa dilakukan dengan mudah yaitu di desa Pucuk, 

Kecamatan. Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto  lokasi dimana ia tinggal.  

Berdasarkan hasil wawancara Edi dengan Pakde Syarief, karena bantuan 

bapaknya yaitu Giman yang merupakan penduduk asli Desa Pucuk, Kecamatan. 

Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto yang telah lama mengikuti ajaran Ilmu 
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Sejati, Adi mendapat begitu banyak informasi dan bantuan mengenai ajaran dalam 

Ilmu Sejati yang dianut oleh Giman. 

Kedekatan yang terjadi antara Edi dengan Pakde Syarief tampak pada 

panggilan “Pakde” yang diberikan oleh Edi yang berdasarkan wawancara dengan 

Edi hubungannya dengan Syarief sudah dianggap seperti saudara dekat. Hal ini 

menunjukkan adanya Lower Order Story. Panggilan “Pakde” yang ditujukan pada 

Syarief ini juga karena Syarief lebih tua dari Edi dan karena Syarief berusia 

seumuran dengan bapak Giman sehingga hubungannya semakin dekat dan intim.  

Dalam percakapan dengan Pakde Syarief di atas disebutkan bahwa Edi 

mampu memahami dan mengerti dengan baik mengenai apa yang disampaikan 

oleh Pakde Syarief Hal ini menunjukkan adanya aturan regulatif (Regulative 

Rules) yang merupakan tuntunan bagi seseorang untuk berperilaku (West & 

Turner, 2008, h. 125). Dalam hal ini, aturan regulatif memberikan pengertian pada 

Edi untuk berbicara dengan Pakde Syarief menggunakan bahasa Indonesia yang 

notabene merupakan bahasa sehari-hari dan dimengerti antara keduannya.  

Sedangkan reaksi Edi dalam menanggapi pertanyaan Pakde Syarief mengenai 

sholat yang dilakukkan oleh ajaran Ilmu Sejati. Padahal Edi merasa bahwa bapak 

Giman belum pernah mengajarkannya mengenai Ilmu Sejati, namun sejak SD 

orangtuanya selalu mengajaknya untuk berkunjung ke perkumpulan Ilmu Sejati. 

Hal-hal yang dianggap aneh bagi Edi adalah saat mendengar penjelasan mengenai 

sholat dalam Ilmu Sejati adalah tidak terbatas oleh tempat dan waktu bisa 

dikatakan sholat (semaunya sendiri), dan dalam ajaran ini bernafas juga 

merupakan ibadah .  
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Mendengar penjelasan yang disampaikan Pakde Syarief seakan berbanding 

terbalik dengan apa yang diajarkan ketika pelajaran agama Islam ketika disekolah 

yang mengajarkan bahwa sholat dilakukan rutin 5 waktu dalam sehari. Edi hanya 

sekedar menyetujui penjelasan Pakde dengan tidak menanyakan apa yang ia 

peroleh ketika disekolah. Hal ini menunjukkan adanya regulative rules yang 

merupakan aturan untuk tindakan. Aturan ini digunakan untuk menentukan 

bagaimana cara menanggapi dan berperilaku. Littlejohn menjelaskan bahwa, 

aturan tindakan memiliki pengaruh yang sangat kuat dengan memberikan rasa 

yang dianggap logis dan tepat dalam sebuah situasi. Rasa ini disebut logical force.  

 Didalam logical Forces hal ini termasuk dalam dapat ditebak 

(previgurative) atau kekuatan kausal (Causal Forces). Kekuatan kausal 

merupakan hal terdahulu sebelum bertindak, yang berhubungan dengan 

bagaimana kita merasa bahwa kita diciptakan untuk bertindak dengan cara 

tertentu karena jondisi sebelumnya (littlejohn, 2012, h. 258). Kekuatan Kausal 

merupakan salah satu kekuatan yang bergerak mundur dari konteks, kekuatan ini 

mengedepankan aksi dan membuat orang bereaksi pada cara yang pasti dengan 

tidak memandang konsekuensi (Pawanteh, 1996, h. 83).   

 Dalam hal ini, berupa sikap acuh dan terkesan diam Edi saat 

mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh Pakde Syarief kebiasaan yang 

tidak sesuai dengan apa yang diajarakan dalam kesehariannya di Sekolah. Reaksi 

demikian merupakan reaksi yang terjadi berulang-ulang saat Edi mendengarkan 

penjelasan hal yang sama.  
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 Kedatangan Adi berkunjung ke Pakde Syarief sangat berkesan. Di satu sisi 

ia ketika masih SD berumur 5 tahun belum diajarkan mengenai Sholat dalam 

ajaran Ilmu Sejati, sedangkan Pakde Syarief dengan perlahan mulai 

memperkenalkan Edi dengan ajaran Ilmu Sejati dalam kehidupan sehari-hari. 

Episode yang terjadi dalam aktivitas hariannya adalah bagaimana Edi ketika 

sudah sunat berarti sudah dewasa sehingga harus mampu menggantikan sosok 

Bapak Giman dan melakukan sholat sesuai dengan ajaran yang dianut oleh bapak. 

Dianggap telah mampu meneruskan ajaran Ilmu Sejati dan dapat beradaptasi dan 

berperilaku dengan baik sesuai ajaran Ilmu Sejati  di lingkungan baru di mana dia 

tinggal. 

 

Edi 

 

PB Mengenal Ilmu Sejati melalui rekan seperguruan Giman yang bernama  

Pakde Syarief  

NK Pakde Syarief adalah rekan seperguruan Giman (bapak) yang bertugas 

sebagai pewirid dan menganut aliran kepercayaan Ilmu Sejati. Pakde 

syarief berperan sebagai perantara antara Adi dan Giman dalam mengenali 

Ilmu Sejati  

HUB Menemukan teman baru 

EPI Berkenalan dan menjalin hubungan kekeluargaan  
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Melakukan interaksi           mulai memperkenalkan         legitimate  

Pakde Syarief                       Ilmu Sejati dengan              bersikap antusias       

 Mengajarkan sholat 

 

 

 

membandingkan ajaran          prohibited tidak mendengarkan 

sholat dalam Islam penjelasan Pakde Syarif 

dengan Ilmu Sejati  acuh tak acuh 

   

PB    Pengenalan pelajaran Ilmu Sejati  

NK  mengajarkan sedikit demi sedikit mengenai tata cara sholat dalam     

Ilmu   Sejati  

 

 

NK  Teman yang baik  mendengarkan  

    Membantu dalam       nasehat dan   

        mensosialisasikan                                                    pelajaran  

       Ilmu Sejati      Ilmu Sejati 

      dari  Pakde Syarief 

 

 

 

 

 

 

EPI  prohibited, bersikap acuh tak acuh        Obligatory   

   dan membandingkan ajaran sholat          menjelaskan  

   agama Islam ketika disekolah          kepada anak     

   dengan menghormati aliran kepercayaan                           bahwa         

       Ilmu Sejati             menghormati   

                                          penjelasan yang                  

                                        disampaikan         

      

                                                                                                  Pakde Syarief  

Figur 5.5.1 episode 2 Perkenalan kehidupan dalam Ilmu Sejati 
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5.5.1 Episode 3 Ajaran Ilmu Sejati oleh Giman (Bapak Edi) 

Episode ini berisi mengenai penjelasan yang dilakukan oleh Giman terhadap 

Edi mengenai ajaran dalam Ilmu Sejati yang dilakukan dalam kehidupan sehari-

hari. Berdasarkan wawancara dengan Edi, Giman di sela waktu santainya selalu 

menyempatkan diri untuk melakukan interaksi dengan anak-anaknya, walaupun 

sebenarnya Giman berdasarkan penilaian anaknya merupakan sosok orangtua 

yang memiliki watak sangat keras sehingga terkadang terkesan otoriter seklai 

dalam mendidik anak-anaknya.  

A : Ketika siang hari sepulang papa sekolah, moro-moro Mbahkung ngampiri 

papa terus ngajak ngobrol 

S :   Ngobrol opo pa ngno iku?  

A : Yo akeh nduk, awal e takon masalah sekolah terus papa takon masalah 

sholat sing dilakoni mbah koyo opo. 

S :  Emange piye Pa sholat e Mbah bedo ta karo kene? 

A : Bedo nduk sholat e, Mbahkung sempet cerito bahwa pas Papa wes sunat 

iku kewajibane Papa mendengarkan pelajaran Ilmu Sejati dari Mbahkung 

S :  Pelajaranae iku penjelasane yoopo Pa? 

A : Singkat e ngene, penjelasan mengenai sejatine wong urip nang dunyo iku  

asale tekan winih e Bopo Lan Biyung mulai tekan kandungan nganti saiki 

Papa gedhi. Mbahkung cerito bahwa sejatine Mbahti ngasuh Papa mulai 

bayi sampe saiki iku karo perjuangan. Mbah yo ngomong nek sewajare 

Papa kudu mbales baktine nang wong Tuwo carane karo meloki 

kebiasaane Mbahkung karo Mbahti 

S :   Kebiasaan Mbahkung karo Mbahti semacam opo pa?  

A : Yo kebiasaan sholat e ngene penjlasane  Sholat iku adalah rukun agama, 

sing iso ngresiki awake dewe tekan sifat gak apik, sholat didadekno salah 

sijine antarane  ngelmu dan laku bagi kalangan islam kejawen Koyok 

Papa iki. Ngelmu lan laku gawe masyarakat Ilmu Sejati iku adalah aturan 
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tingkah laku sing apik lan mulyo sebagai pedoman uripe manungso ing 

dunyo iki. Penjelasan liyone, sholat itu wujud syukur menyang Sing 

Kuoso sing ngekei urip, dadi sholat iku ora usah ndelok waktu lan pas 

kene iling marang sing gawe urip ndang budhal o Sholat! Yen semisal 

ono sikap e kene gak apik ndang o njaluk sepuro karo sing Kuoso. Ngno 

iku nduk ajarane Mbahkung  

S : Oalah ngno to Pa? Erus Papa akhire piye? Ya melu sholat sesuai ajarane 

Mbah ta? 

A : Yo mesti ta nduk wong papa dididik e karo Mbah dadi opo ae tingkah 

lakune mbah sebagai anak yo niru to.  

 

Interpretasi CMM 

Berdasarkan wawancara Peneliti dengan Edi  di atas dapat diketahui bahwa 

Edi mulai diajarkan mengenai pelajaran Ilmu sejati oleh orangtua ketika setelah 

melakukan sunat. Karena pada saat itulah Edi dianggap sudah dewasa sehingga 

mampu memilih jalan kehidupannnya. Oleh karena itu Giman mulai menjelaskan 

ajaran Ilmu Sejati karena ia menganggap pada saat itulah waktu yang tepat untuk 

Edi dalam mewujudkan tanda baktinya kepada kedua orangtua yang telah 

merawat mulai bayi hingga dewasa seperti saat ini.  

Mulai saat itu Edi mendapatkan penjelasan secara jelaslmengenai ajaran Ilmu 

Sejati seperti kebiasaan sholat yang dilakukan kedua orangtuanya sehari-hari. 

Penjelasannya adalah Sholat itu merupakan rukun agama, yang dapat 

membersihkan diri kita dari sifat tercela, bahkan sholat dijadikan sebagai salah 

satu ngelmu dan laku bagi kalangan penganut Ilmu Sejati. Ngelmu dan laku bagi 

masyarakat ilmu sejati ini merupakan peraturan tingkah laku yang baik dan mulia 

yang merupakan pedoman hidup manusia. Penjelasan lainya, sholat itu sebagai 

ungkapan syukur atas keseluruhan Tuhan yang memberikan kehidupan, jadi sholat 
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itu tidak usah melihat waktu dan ketika kamu ingat dengan Tuhan maka kita 

bersyukur dengan Tuhan atas kehidupan serta meminta maaf jika kita pernah 

melakukan kesalahan.   

Dalam episode ini terlihat jelas intensitas komunikasi yang cukup baik antara 

Adi dan Giman sudah mulai terjalin secara intens. Bahwa terdapat pergeseran 

kebiasaan yang dialami oleh Edi. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa ketika 

masih kecil Edi hanya sekedar diajak orangtuanya untuk berkunjung ke acara 

perguruan Ilmu Sejati tanpa melakukan penjelasan apapun, namun ketika setelah 

sunat Edi sudah mulai diajarakan mengenai Ilmu Sejati yang dianut oleh kedua 

orangtuanya.  

Pada episode ini, pergeseran Kebiasaan itu menjadi level hubungan yang 

melibatkan percakapan yang terjadi akibat adanya konteks khusus dalam 

hubungan antara orangtua dan anak yang terjalin antara Edi dan Giman. 

Berdasarkan pengakuan dari Edi, ketika masih kecil ia belum paham 

mengenai ajaran Ilmu Sejati, karena pada saat itu memang orangtua belum 

menjelaskan mengenai ajaran Ilmu Sejati. Bahkan mengenai sholat yang 

dilakukan dalam ajaran ilmu sejati juga berbeda dengan sholat yang dilakukan 

oleh agama Islam mengenai sholat merupakan “Ngelmu dan Laku” ini merupakan 

aturan regulatif, regulative rules yaitu merupakan aturan untuk tindakan. Aturan 

ini digunakan untuk menentukan bagaimana cara menanggapi dan berperilaku 

(Littlejohn, 2012, h. 257). Dalam hal ini, Edi harus menghargai apa yang 

dilakukan dan dianut oleh kedua orangtuanya tanpa membanding-bandingkan 

dengan ajaran lain.  
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Dalam CMM, terdapat Deontic Operators, yang akan mengidentifikasi 

kekuatan moral yang didefinisikan dalam dua bagian yaitu pilihan secara sadar 

(conscious choice) dan berkaitan dengan segala tindakan yang bukan merupakan 

pilihan secara sadar (unconscious choice) Pawanteh, 1996, h. 85). Tindakan Edi 

yang masih saja menanyakan perbedaan sholat yang dilakukan kedua orangtuanya 

dengan ajaran lain itu dapat dikatakan sebagai tindakan “prohibited” atau dilarang 

dalam pilihan secara sadar, karena pada dasarnya setiap ajaran atau agama 

memiliki cara masing-masing dalam menyampaikan rasa syukurnya kepada 

Tuhan dan kita tidak boleh membanding-bandingkan antara yang satu dengan 

yang lain.  

                                     Edi  

PB Mengenal Ilmu Sejati melalui percakapan dengan Giman(orangtua) 

NK Adi adalah anak ke 3 dari 4 bersaudara dan adalah laki-laki satu satunya 

dalam keluarga  

HUB Hubungan antara anak dengan orangtua  

EPI Perbincangan mengenai pokok ajaran Ilmu Sejati 

 

 

Melakukan interaksi              mulai diajarkan                     legitimate    

dengan Niti Giman               sholat dalam ajaran                       bersikap            

         antusias 

                                      Ilmu Sejati semenjak sunat dan mengikuti  

         Anjuran dari  

         orangtua 

                                     

     

     Sholat (ngelmu dan laku)  

Aturan Regulatif 

 

Membedakan ajaran sholat dari Ilmu sejati dengan ajaran sholat agama Islam 

prohibited 
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PB Mulai mengenalkan kepada anak mngenai ajaran Ilmu Sejati  

NK      Giman adalah ayah kandung dari Adi 

HUB   Hubungan antara anak dengan orangtua 

EPI Pelajaran ilmu sejati  

                                                                                                    

                   Giman 

Figur 5.5.1 episode 3 Ajaran Ilmu Sejati oleh Giman (Bapak Edi) 

 

5.5.1 Episode 4 Konflik Berlipat Ganda Ketika Edi SMA 

Episode konflik ini terjadi ketika Edi duduk dibangku SMA yang mulai 

mengerti mengenai ajaran yang disampaikan oleh orangtuanya menurutnya 

berbeda sekali dengan yang teman-temannya anut. Keadaan dimana Edi mulai 

bersekolah di Kota sehingga jarang bertemu dan berkomunikasi dengan kedua 

orangtua serta keterbukaan pikiran dengan semakin bertambahnya infromasi yang 

diterima baik dari teman-teman maupun melalui pengajian-pengajian yang sering 

ditemui ketika Adi tinggal di Kota sehingga pemahaman agama, ia beranjak 

menjadi lebih baik.  

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Edi, dalam keadaan ini dalam hati ia 

sangat bergejolak ketika apa yang daiajarkan oleh orangtua berbanding terbalik 

dengan ajaran agama Islam yang kebanyakan orang lain pahami.  

A : Pas Papa pulang ke Ndawar Mbahkung noro ngampiro Papa terus 

ngomong nek mbah khawatir karo anake misal mbah kung mben gak 

ono. Padahal ajaran sing anak-anake ikuti iku ajaran salah menurut Mbah 

ajaran sing bener kuwi ajarane mbahkung (Ilmu Sejati). Mbahti pisan 

melu mbahkung nganut Ilmu Sejati terus mbah nyeritakno kesedihane 
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nek keempat anake ora ono sing melu ajarane mbahkung iku masalahe 

opo? Opo ajarane ono salahe? 

S :  Lho la terus ngno iku Papa perasaane piye Pa? Papa opo tetep   njawab 

pertanyaane Mbahkung opo meneng ae? 

A : Asline Papa ngono ora ono maksud nglamak nang Mbahkung tapi 

berdasarkan pengetahuane Papa yo jawab pertanyaane mbahkung 

secara alus nduk. Terus Papa njelasno koyok ngene Menurut Papa, nek 

agomo iku keyakinan tekan hati nurani, dadi ora iso dipaksakno opo 

maneh mulai SMA sampe hendak menginginkan untuk berkuliah Papa 

wes konsultasi karo wong akeh tuker pikiran karo wong-wong 

mengenai agama islam lan Papa yo entuk informasi tekan pengajian-

pengajian dadi pikirane Papa terbuka lan mantepno ati nganut agama 

Islam. Papa pas iku yo nyuwun sepuro nang Mbah soale ra iso neruske 

ajaran Ilmu Sejati sing dianut Mbahkung. Papa yo ngomong nek 

sodara-sodarae papa iku ora ono pikiran nek gak berbakti nang 

Mbahkung karo Mbahti. Papa yo ngomong nyuwun dungone mbahkung 

supoyo Ppa karo dulurane kabeh selamet. Anak-anake Mbah kabeh yo 

podo ndungakne Mbahkung karo mbahti supoyo selamet.  

S :     Oalah dadi ngono to Pa ceritane? Ngono Mbahkung ora nesu Pa? 

A :   Awale yo nesu, suwe-suwe yo ora soale anake kan ngomonge carane 

alus lan ono alesane dadi mbah terus meneng ae. 

 

 

Interpretasi CMM 

Konteks episode ini adalah konflik yang dialami oleh Edi dengan Giman, 

yang mana dipicu oleh sikap dan pelakuan Giman terhadap Edi yang selalu 

mengajak mengikuti ajaran Ilmu Sejati padahal semenjak SMA Edi dan saudara 

lainnya sudah tinggal di Kota sehingga intensitas komunikasi dan hubungan 

semakin renggang antara anak dan orangtua. Dalam CMM hubungan yang 
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merenggang antara Edi dan Giman ini disebut rangkaian yang tidak seimbang 

(strange loop) terjadi ketika makna dan tindakan tidak seimbang dan saling 

menyangkal satu sama lain (Littlejohn & Foss, 2009, h. 202). 

Kejadian ini memberikan level makna tersendiri bagi Edi. Pertama, sikap 

Giman secara terus menerus mengajak Edi untuk mengikuti ajaran Ilmu Sejati dan 

ketika dulu Edi tidak pernah berani memberikan respon atas apa yang 

disampaikan oleh Giman. Kedua, apa yang dilakukan oleh Giman memberikan 

dampak bagi Edi berupa perasaan tidak nyaman yang dirasakan dalam hati ketika 

harus berkonflik dengan orangtuanya. 

Dalam CMM hal ini merupakan “caused” atau penyebab retaknya hubungan 

baik antara Edi dengan Giman adalah kekuatan kontekstual yang nampak pada 

situasi ini adalah ketidaknyamanan suasana hati Edi atas sikap Giman yang secara 

terus menerus menganjurkan anak-anaknya untuk bergabung dalam Ilmu Sejati 

karena Giman menganggap jika anak-anaknya tidak mengikutinya akan tersesat 

nantinya. Namun Adi memberikan penjelasan dengan baik dan sopan ketika mulai 

berkonflik dengan bahwa orangtua tidak bisa memaksakan kehendaknya. 

Pada level ini terlihat adanya perubahan makna pada kekuatan konteks yang 

berubah menjadi kekuatan implikatif yang diakibatkan oleh konteks 

ketidaknyamanan perasaan hati Edi terhadap Giman yang mempengaruhi 

kerenggangan pada hubungan keduannya. Episode ini menggambarkan rasa 

ketidak nyamanan Edi pada ayahnya yang berawal dari kedekatan intim yang 

terjalin antara Orangtua dan anak yang begitu dekat menjadi semakin menjauh 

dalam CMM hal ini merupakan kewajiban atau “obligatory” yang harus 



 

189 
 

 

diselesaikan oleh Edi dalam menjaga hubungannya dengan Giman sebagai 

Orangtuanya.         

          Edi  

 

PB     Memiliki teman serta pengetahuan soal agama di bangku SMA      

NK     Perasaan tindak nyaman, kecewa, kebingungan, tidak tahu bagaimana cara    

memberikan penjelasan kepada niti giman mengenai agama yang dianut  

HUB Hubungan anak dengan orangtua yang merenggang karena paksaan     

mengikuti  Ilmu Sejati (Lv 1) 

 Hubungan keluarga tidak harmonis karenan konflik yang terjadi dengan 

orangtua (Lv 2) 

EPI   Paksaan dari Giman untuk mengajak anaknya mengikuti ajaran Ilmu  Sejati 

(Lv 1)  

 watak orangtua yang keras kemudian memaksakan anaknya untuk 

mengikuti Ilmu Sejati sehingga terjadi konflik dalam keluarga (Lv 2)  

 

Hubungan                Prohibited                                                                                         

Giman                           paksaan untuk   hubungan ortu 

dengan Edi                     mengikuti Ilmu Sejati          anak  buruk         

merenggang                          

                               

 

 

 

          KONFLIK                               

 

PB     Espektasi orangtua tidak sesuai dengan kemauan anak  

NK    Marah, kecewa, sedih, takut apabila anak-anaknya tidak ada yang mengikuti 

ajaran Ilmu Sejati maka akan tersesat   

HUB   Orangtua dengan anak  

                                                                                                     Giman 

Figur 5.5.1 episode 4 Konflik Berlipat Ganda Ketika Edi SMA 
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5.5.1 Episode 5 Edi menikah dengan Titik ketika umur 25 tahun dan diajak oleh 

Giman untuk bergabung mengikuti ajaran Ilmu Sejati  

 

 Dalam episode ini terjadi percakapan antara Peneliti dengan Edi yang 

menjelaskan pertemuanya dengan Pakde Syarif selaku (wakil wirid) yang 

bertugas untuk membimbing pengikut dalam mempelajari Ilmu Sejati. Kejadian 

ini bermula ketika Edi mengutarakan keinginannya untuk menikah dengan Titik 

(25 tahun), namun Giman memberikan ijin dengan syarat harus mengikuti 

kemauannya untuk bergabung dalam Ilmu Sejati.  

S   : Pa, awal mula papa dengan mama untuk bergabung ke Ilmu Sejati seperti apa 

pa? 

A :   Pas iku, papa diajak bertemu karo Pakde Syarief, pakde syarief iku wakil 

wirid ndek Ilmu Sejati. Pakde Syarief njelasno nek misale Papa karo Mama 

wes mantep gabung nang Ilmu Sejati Mama Papa kudu melok aturan e karo 

ngucapno 2 kalimat syahadat sing unine :  

Ashadualla illah ha’ilalloh  

Wa’ashaduana Muhamaddarosululloh  

S :   Lho kok podho yo Pa, karo syahadat e wong Islam? 

A :    Lha terahno Ilmu Sejati iki iku Islam Kejawen kok.  

S :    Lha sak wise papa diminta ngucapno 2 kalimat syahadat terus Mama Papa 

melok’i ? 

A :  Yo Papa ucapno 2 kalimat syahadat iku karo Mama. Sakwise ngucapno 

kuwi mau Papa karo mama di anggep sah sebagai murid Ilmu sejati Dusun 

Wotgaru Desa Pucuk Kac. Dawarblandong, Kab. Mojokerto iku artine 

Mama karo Papa berhak melok lan oleh pelajaran Ilmu Sejati. 

S  :  Terus Pa? 

A :  Terus yo dijelasno yan wes gabung nang Ilmu sejati iku yen urip iku kudu 

bekerja keras, jujur, fokus, serius lan hemat  

S :  Sakwise Papa dan Mama dapet pelajaran iku terus Papa Mama di kehidupan 

sehari-hari koyok piye? 

A :   Papa Mama yo nglakokno urip sesuai karo aturan Ilmu Sejati  

S :    Terus setelah Papa Mama nang Pakde Syarief Mbahkung ngekei wejangan 

opo maneh Pa?  
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A :   Semakin berjalan waktu Mama karo Papa mulai mikir supoyo pndah nang 

Kutho Malang gawe merubah nasib. Lha perkoro jarak antara Mojokerto 

nang Malang iku adoh, iku nggarakno Mama Papa nggak iso melok 

pelajaran Ilmu Sejati maneh terus ancene niat awal gabung Ilmu Sejati 

perkoro syarat tekan Mbahkung gawe Mama Papa supoyo iso rabi. Lha 

Mama Papa sebagai anak karo menantu yang baik nuruti karepane 

Mbahkung iku hal apik. Trus ceritane lanjut pas Papa umur 56 Tahun ono 

omongan serius antara Mbah kung karo papa. 

S :    Percakapan opo maneh Pa? 

A : Yo Mbahkung ngomong nek umure mbah wes tambah tuwek. Mbahkung 

khawatir nek anak-anake ora ono sing iso nglanjutno melu Ilmu Sejati Mbah 

iku berdosa soale ora iso ngarahno anake nang dalan sing bener 

S  :  Terus Papa Njawab opo Pa? 

A  :   Papa njawab nek Mbahkung ora usa maksa kehendak e anak-anake supaya 

ikut Ilmu Sejati, toh anak-anake yo ora ono sing mekso Mbahkung supaua 

ikut ajaran Islam. anak-anak mek nyuwun nanng bapak supoyo iso 

ndungakno keslamatan gawe sak kabehe anake. Anak-anake mbah yo 

bakalan ndungakno Mbahkung karo Mbahti supaya selamet kabeh Lha ndek 

kene Papa tetep nggawe ajaran sing diterapno Ilmu Sejati, tapi tidak 

menyalahi ajaran agama Islam  

 

Interpretasi CMM 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Edi dan Titik dengan Pakde 

Syarief diatas adalah kaitannya mengenai keinginan untuk mengikuti Ilmu Sejati. 

Edi dan Titik mengikuti syarat yang diinginkan oleh Giman untuk mengikuti Ilmu 

Sejati dengan dibimbing oleh Pakde Syarief sebagai (wali wirid). Dengan 

dibimbing oleh Pakde Syarief Edi dan Titik mengucapkan dua kalimat syahadat 

yang berbunyi :  

Ashadualla illah ha’ilalloh  

Wa’ashaduana Muhamaddarosululloh  

Inti dari Ajaran Ilmu Sejati adalah Inti pelajaran Ilmu Sejati ialah : hidup 

harus bekerja keras, jujur, fokus, serius, dan hemat. Seiring berjalannya waktu Edi 
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dan Titik mulai saat itu memulai untuk mengikuti dan menerapkan ajaran Ilmu 

Sejati di kehidupan sehari-hari.  

Kemudian Edi dan Titik memiliki keinginan untuk tinggal di Malang, 

sehingga karena alasan jarak antara Mojokerto dan cukup jauh, maka Edi dan 

Titik tidak lagi mengikuti ajaran Ilmu Sejati lagi. Sehingga Edi dan Titik sedikit 

demi sedikit mengalami perubahan paradigma yang dahulunya mengikuti Ilmu 

Sejati demi mematuhi syarat yang diberikan Giman, saat ini Edi dan Titik sudah 

mulai mengerti mengenai agama Islam dengan berbagai macam informasi yang 

didapat melalui media tv, koran, dan kajian-kajian Islam yang lainnya 

mengakibatkan kemantapan hati untuk menganut Agama Islam.  

Dalam episode ini terlihat jelas intensitas komunikasi yang merenggang 

antara Edi dan Giman. Bahwa terdapat pergeseran kebiasaan yang dialami oleh 

Adi yaitu awalnya mengikuti ajaran Ilmu Sejati setiap satu minggu tiga kali 

dengan melakukan shalat sewaktu-waktu semaunya. Namun saat ini Adi sudah 

memulai untuk shalat lima waktu berdasarkan ajaran Agama Islam.  

Pada episode ini, pergeseran kebiasaan itu menjadi level hubungan yang 

melibatkan percakapan yang terjadi akibat adanya konteks khusus dalam 

hubungan antara orangtua dan anak yang terjalin antara Edi dan Giman. 

Regulative Rules yang merupakan tuntunan bagi seseorang untuk berperilaku 

(West & Turner, 2008, h. 125). Dalam hal ini aturan regulative adalah ketika 

dalam ajaran Ilmu Sejati tidak boleh memaksakan kehendak atau mengajak secara 

paksa oranglain untuk mengikuti ajaran Ilmu Sejati, namun pada kenyataanya 
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Giman melanggar aturan itu sehingga mulai sejak kecil Giman memberikan 

stimulus kepada Edi untuk mengikuti ajaran Ilmu Sejati.  

Dalam CMM, terdapat Deontic Operators, yang akan mengidentifikasi 

kekuatan moral yang didefinisikan dalam dua bagian yaitu pilihan secara sadar 

(conscious choice) dan berkaitan dengan segala tindakan yang bukan merupakan 

pilihan secara sadar (unconscious choice) (Pawanteh, 1996, h. 85). Tindakan Edi 

dan Titik secara sadar yang merupakan kewajiban (obligatory) mengikuti 

kemauan Giman yang masih saja memaksakan kehendak anaknya untuk 

mengikuti ajaran Ilmu Sejati yang menjadi syarat agar mereka boleh untuk 

menikah. Padahal pada dasarnya Edi dan Titik ini mengikuti Ilmu Sejati bukan 

berawal dari kemauan dalam hati mereka hal ini dapat dikatakan sebagai tindakan 

“prohibited” atau dilarang dalam pilihan secara sadar, karena pada dasarnya untuk 

mengikuti Ilmu Sejati harus dengan adanya kemauan dalam diri masing-masing 

anggota bukan karena paksaan dan dilakukan secara Ikhlas.  

 

               

        Edi dan Titik  

           

PB      Disarankan oleh Giman untuk mengunjungi Pakde Syarief 

NK     memperdalam pengetahuan mengenai Ilmu Sejati  

HUB   kekerabatan antara Edi dan Titik sebagai anak dengan Orangtua 

EPI    Adi dan Tutuk akan berniat untuk menikah kemudian syarat yang diberikan 

oleh Giman adalah harus bergabung mengikuti Ilmu Sejati  
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obligatory  

Edi & Titik                             legitimate                            

diberikan syara Edi & Titik mengikuti 

oleh Giman mengenai                   menyetujui ajaran Ilmu  

keinginanya untuk                        dengan mengunjungi Sejati  

menikah                                        Pakde Syarief 

harus bergabung  

dalam Ilmu Sejati      

 

 

 

 

 

 

 

Regulative Rules                      Prohibited 

Tidak boleh mengajak            Terjadi ketika Edi dan Titik 

Siapapun untuk mengikuti            meninggalkan Mojokerto 

Ilmu Sejati (memaksa)            mulai mengerti mengenai agama Islam 

            sehingga memilih menganut agama Islam 

            mengikuti Ilmu Sejati dengan Paksaan  

                               

 

 

 

 

 

                                konflik (Edi ,Titik dan Giman) 

 

EPI  Memberikan syarat kepada Edi & Titik yang memiliki keinginan untuk 

menikah. Giman Menyarankan Adi & Tutuk untuk mengunjungi Pakde 

Syarief  

NK    Menganggap bahwa anank-anak harus menyetujui permintaan Orangtua 

HUB  Orangtua dengan Anak dan menantu 

                   Giman 

 

5.5.1 episode 5 Figur konflik yang terjadi ketika Edi berniat untuk menikah 

dengan Titik 
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RINGKASAN 

 Telah dijabarkan diatas hasil wawancara peneliti dengan Edi anak ketiga 

dari empat bersaudara yang merupakan anak laki-laki satu-satunya yang dimiliki 

Giman dan Suwarni. Edi merupakan anak satu-satunya yang menempuh SD 

hingga SMA di Desa Desa Pucuk, Kecamatan. Dawarblandong, Kabupaten 

Mojokerto. Sedangkan ketiga saudara perempuannya ketika SMP hingga SMA 

sudah berpindah ke Kota Mojokerto. 

 Cerita tentang Edi yang mulai diajarkan mengenai Ilmu Sejatu dijabarkan 

melalui empat episode yang meceritakan pengalaman-pengalaman Edi ketika 

diajak Giman untuk mengikuti Ilmu Sejati. Episode pertama dalam cerita Edi 

adalah diperkenalkan mengenai Ilmu Sejati melalui Perayaan Ulang Tahun Ilmu 

Sejati dengan cara melihat pagelaran wayang kulit. Episode kedua menceritakan 

tentang pelajaran yang didapatkan ketika menganut Ilmu Sejati melalui perantara 

Yaitu Pakde Syarief. Pakde Syarief adalah teman seperguruan Giman (orangtua) 

Edi. Pakde Syarief diminta oleh Giman untuk mengajarkan Ilmu Sejati kepada Edi 

secara perlahan. 

 Episode ketiga dalam cerita pengalaman Edi adalah ketika ia mulai diajak 

berdikusi dengan Giman dan mulai dijarakan mengenai Ilmu Sejati dalam 

kehidupan sehari-hari. Episode Keempat dalam penelitian ini adalah ketika Edi 

mulai konflik berlipat ganda dengan Giman ketika ia menempuh SMA. Konflik 

yang mana dipicu oleh sikap dan pelakuan Giman terhadap Edi yang selalu 

mengajak mengikuti ajaran Ilmu Sejati padahal semenjak SMA Adi dan saudara 
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lainnya sudah tinggal di Kota sehingga intensitas komunikasi dan hubungan 

semakin renggang antara anak dan orangtua. Episode lima yang merupakan 

episode terkahir dalam cerita Edi ini, adalah ketika Edi menikah dengan Titik 

ketika umur 25 tahun dan diajak oleh Giman untuk bergabung mengikuti ajaran 

Ilmu Sejati. Giman mengajukan syarat apabila Edi ingin menikah dengan Titik 

mereka harus mengikuti Ilmu Sejati (syarat pernikahan).  

 

5.5.2 Kisah 2 Suherwani 

 Suherwani merupakan Putri pertama dari empat bersaudara, ia berasal dari 

Desa Pucuk, Kecamatan. Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto. Berprofesi 

sebagai Pensiunan PNS di Instansi yang berada di Kota Malang. Suherwani 

memiliki suami yang bernama Wahyudi, namun saat ini Wahyudi telah meninggal 

dunia sehingga Suherwani tinggal di Malang sebatang kara.  

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Suherwani 

ketika SMP hingga SMA herwani menempuh pendidikan di Kota Mojokerto, 

sedangkan pendidikan sarjana Hukum diperoleh di Universitas swasta ternama di 

Kota Malang. Oleh sebab itu, karakter yang terbentuk merupakan sosok yang 

mandiri dan kuat. Termasuk pemahaman tentang aliran ilmu kepercayaan yang 

dianut oleh kedua orangtuanya yaitu Ilmu Sejati.   

 Pada saat usia SD terkadang Suherwani diajak untuk beranjangsana 

dengan mengunjungi sanak saudara penganut Ilmu Sejati yang bernama Pakde 

Tawar dan Pakde Syarief. Dari beliaulah pertama kali Herwani memperoleh 
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sedikit wawasan mengenai Ilmu Sejati. Sejak kecil Herwani dibesarkan dengan 

didikan orangtua yang sangat otoriter sehingga apa yang diperintahkan oleh 

orangtua anak-anak tidak boleh membantah dengan alasan apapun. Pada episode 

ini akan menjelaskan mengenai kronologi awal Suwani ketika diajak bapaknya 

yang bernama Giman untuk mengetahui Ilmu Sejati yang sedang dianut oleh 

kedua orangtuanya. 

5.5.2 Episode 1 Perkenalan Kehidupan Ilmu Sejati Melalui Pakde Syarief 

 Pada episode ini berisi ketika Suherwani diajak orangtua Giman untuk 

mengunjungi kediaman Pakde Syarief. Pakde syarief meruapakan teman 

seperguruan Ilmu Sejati yang memiliki tempat tinggal tidak jauh dari kediaman 

Suherwani. Pakde Syarief berperan sebagai pewirid dalam ajaran Ilmu Sejati. 

Pewirid adalah orang yang membimbing calon murid Ilmu Sejati ketika 

berkeinginan untuk mengikuti Ilmu Sejati.  

 Berdasarkan wawancara Peneliti dengan Suherwani. Pakde Syarief 

merupakan orang yang pertama kali memberikan wawasan mengenai ajaran Ilmu 

Sejati.  

S :   Bude sibuk ta? Shita boleh ngobrol-ngobrol ta? 

SU : hey Shit, rinio arepe ngobrol masalah opo? 

S :  Ngene lo bude, Shita itu penasaran yaapa se awal mulane bude ngerti tentang 

Ilmu Sejati sing dianut Mbahkung? 

SU: Cerita awal mulane pas bude kelas empat SD. Bude diajak Mbahkung 

unjung-unjung nang omahe Pakde Syarief 

S : Pakde Syarief iku sopo bude? Dulur ta? Terus hubungane opo karo Ilmu 

Sejati? 
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SU: Pakde Syarief iku shaabte Mbahkung sing dadi pewirid nang Ilmu Sejati. 

Waktu nang omahe Pakde Syarief bude mulai ditakoni diajari opo ae karo 

Mbahkung, lantas bude cerito nek diajari itung-itungan, nyanyi. Terus pakde 

Syarief takon maneh mosok karo Mbahkung ora diajari pelajaran kehidupan. 

Bude langsung jawab yo diajari Pakde contohe ngregani wong tuwek, sopan 

santun, saling membantu karo wong liyo.  

S :   Sing dimaksud Hormat nang wong tuwo iku orangtua ae ta bude? 

SU : Sek yo ta jelasno ndek kene menghormati Orangtua iku penjelasane pertama 

hormat ke Bapak, Ibu, Guru, tetangga yang lebih tua, 

S :   Terus misal karo wong enom piye bude? Nggak perlu dihormati ta? 

SU :Yo Perlu ta. Saiki tak kei contoh yo ben kowe ora bingung 

S :   Piye bude? 

SU: Gampange ngene pas ono Gurumu njelasno pelajaran kene sebagai murid 

berkewajiban untuk mendengarkan dan memperhatikan ora oleh ngomong 

dewe karo kancane. 

S :   Terus bude nek ketemu guru opo sing dilakoni? 

SU : yo nyopo, salaman  

S :   Kalau ajaran sopan santun ke Guru gimana bude contohe? 

SU: Kalau lewat didepan guru membungkukkan punggung sambil ngomong 

permisi 

S :  Terus nek sopan santun nang orangtua piye bude contohe? 

SU:Sopan santun nang kedua wong tuwo iku misale dipanggil orangtua kudu  

cepet menghadap, nek di printah wongtuwo kudu langsung dikerjakan 

S :   bude opo nglakoni itu semua? 

SU : Yo terkadang nek iling hehhehe... 

S :    Loh kok kadang se bude? 

SU: Yo waktu iku bude kan sik cilik dadi kadang rodok2 nakal dadi sering gak 

dilakoni.  

S : Terus asal mulae manusia kyok kita ngene asale tekan ndi Bude? 

SU : yo asale tekan perut e Ibumu 

S :   penjelasane yopo bude? 
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SU : Waktu iku bude dijelasno karo Pakde Syarief nek asal muasale manusia iku 

diciptakan oleh Allah terus perantarane Orangtua yaitu Ibu Bapak kamu  

S : Oalah ngono to bude penjelasane.  

 

Interpretasi CMM 

 Cuplikan wawancara yang ditampilkan diatas dipilih karena menceritakan 

awal kisah perjalanan Suherwani diperkenalkan oleh Giman dengan Pakde Syarief 

mengenai ajaran Ilmu Sejati. Dalam cuplikan wawancara diatas, Suherwani 

menjelaskan awal mula mengetahui ajaran Ilmu Sejati melalui  bapaknya Giman. 

Didalam percakapan dengan Pakde Syarief mulai diajarkan pelajaran kehidupan 

berdasarkan Ilmu Sejati. Ajaran mengenai sopan santun, saling menghormati 

sesama manusia terutama orangtua. Berdasarkan penejelasan Suherwani yang 

diperoleh dari Pakde Syarief menjelaskan bahwa asal muasal manusia berasal dari 

Allah yang melalui perantara orangtua kita. Sejak saat itulah Suwani memulai 

kehidupan dengan berpatokan pada ajaran Ilmu Sejati yang telah disampaikan 

oleh Pakde Syarief.  

 Dalam CMM terdapat Deontic Operators, yang akan mengidentifikasi 

kekuatan moral yang didefinisikan dalam dua bagian yaitu pilihan secara sadar 

(conscious choice) dan berkaitan dengan segala tindakan yang bukan merupakan 

pilihan secara sadar (unconscious choice) (Pawanteh, 1996, h. 85). Tindakan yang 

dilakukan Suherwani ini merupakan kewajiban (obligatory) karena pada dasarnya 

sebagai anak berkewajiban menuruti perintah orangtua. Hal ini dapat dikenali 

sebagai urutan cerita rendah atau lower order story, cerita tidak bisa berdiri 
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sendiri tanpa adanya cerita lain. Namun yang dirasakan Suherwani adalah 

tindakan yang sudah seharusnya dilakukan kepada orangtua sebagai wujud 

menghormati orangtua. Dalam CMM, terjadi juga perubahan makna dari 

obligatory berupa wujud rasa hormat kepada orangtua menjadi (prohibited) yakni 

Suherwani terkadang suka lupa atau tidak menerapkan pelajaran Ilmu Sejati di 

kehidupan sehari-hari berarti ia telah melupakan pelajaran yang diberikan 

orangtua mengenai Ilmu Sejati.  

 Perubahan level makna dari obligatory menjadi prohibited, yakni 

Suherwani melupakan ajaran Ilmu Sejati yang telah diberikan Pakde Syarief dan 

orangtua mengenai kehidupan sehari-hari, membuat level makna berubah level 

rendah ke level tinggi. Adanya perubahan makna dari level rendah ke level tinggi 

ini disebabkan oleh adanya kekuatan kontekstual atau contextual force yang kuat 

sehingga dalam episode ini terjadi rangkaian seimbang antara satu level makna 

dengan level makna lainnya karena adanya pola stabil diantara level-level makna. 

 Perlakuan yang diberikan oleh Pakde Syarief kepada Suherwani adalah 

stories lived yakni merupakan pengalaman kehidupan mengenai Ilmu Sejati yang 

berkaitan dengan perilaku yang terkonstruksi serta dijalani bersama orang lain 

atau tindakan-tindakan kita dengan oranglain.  
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  Pakde Syarief 

PB   Mengajarkan mengenai pokok ajaran Ilmu Sejati dalam kehidupan sehari-

hari 

NK  Memberikan pelajaran kepada Suherwani dengan cara memberikan contoh-

contoh yang harus dilakukan ketika sedang bersama orang yang lebih tua 

HUB  Kerabat orangtua dari Suherwani penganut Ilmu Sejati 

EPI   Mengenalkan Ilmu Sejati sejak dini kepada Suherwani 

Memperkenalkan                 Obligatory          menghormati             Berkunjung 

Ilmu Sejati sejak dini                                        Orangtua            ke Pakde Syarief                                                                         

  

 

                                    

  Legitimate          

 mengikuti kemauan Ortu untuk  

mempelajari Ilmu Sejati dengan 

diskusi bersama Pakde Syarief 

NK  Menerima pelajaran Ilmu Sejati secara umum mengenai sopan santun, saling 

menghormati antar sesama 

HUB  Kekerabatan dengan orangtua Suwani 

EPI    Awal mula dikenalkan Ilmu Sejati dalam kehidupan bermasyarakat 

                                                                                                              Suherwani 

Figur 5.5.2.1 Perkenalan Kehidupan Ilmu Sejati Melalui Pakde Syarief 
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5.5.2 Episode 2 Perkenalan kehidupan dalam Ilmu Sejati oleh Giman 

 Setelah berselang beberapa minggu dari pertemuan dengan Pakde Syarief 

Suherwani diajak oleh Orangtuanya pergi ke suatu acara Ilmu Sejati yang dihadiri 

oleh penganut Ilmu Sejati. Diantaranya yang hadir adalah pakde Syarief dan 

Pakde Tawar. Pada acara itu berisi penjelasan secara mendetail mengenai ajaran 

Ilmu Sejati.  

 Ketika usia sembilan tahun Suherwani telah lulus SD, lalu ia mulai 

dianjurkan untuk mengikuti ajaran Ilmu Sejati oleh kedua Orangtuannya. Ia sudah 

mulai memahami dan mengaplikasikan ajaran Ilmu Sejati dalam kehidupan 

sehari-hari dengan anggota keluarga meliputi bapak, Ibu, dan adik-adik serta 

dalam kehidupan bertetangga di lingkungan. Karena pemahaman mengenai agama 

Islam yang sangat sedikit sekali, setelah lulus SD Suherwani berpindah ke Kota 

Mojokerto untuk melanjutkan studi dari SMP dan SMA.  

 Seiring dengan berjalannya waktu sedikit demi sedikit Suherwani mulai 

belajar tentang agama Islam dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang sederhana 

dengan belajar untuk sholat lima waktu. Dengan semakin jarangnya Suherwani 

bertemu dengan Orangtua, Pakde Syarief, Pakde Tawar serta pengikut Ilmu Sejati 

lainnya mengakibatkan apa yang diperoleh Suherwani dalam Ilmu Sejati jarang 

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

 Namun dalam hal ini, Orangtua tidak pernah menyuruh Suherwani untuk 

mengikuti pelajaran Ilmu Sejati. Ketika pulang ke desa saat menginjak usia 25 

tahun ia menikah hingga sekarang pengetahuan mengenai agama islam dan sedikit 
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demi sedikit memulai untuk mengikuti ajaran Islam. Disaat Suherwani pulang ke 

Desa, Giman selalu menyisipkan kalimat-kalimat petuah mengenai ajaran Ilmu 

Sejati.  

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Suherwani. Ia menjelaskan 

mengenai kronologi awal Giman mulai mengajarkan mengenai Ilmu Sejati secara 

perlahan.  

S : Bude bagaimana lanjutan cerita pas Mbahkung mulai ngajak Bude untuk 

bergabung Ilmu Sejati? 

SU :Waktu santai mbahkung ngomong serius ke Bude bahwa bude ini anak 

perempuan pertama Mbah khawatir nasib anak-anaknya nanti karena anak-

anaknya menganggap ajarane Mbahkung iku salah. Mbahkung cerita bahwa 

yang dijalani anak-anaknya adalah keliru Mbahkung merasa berdosa kalau 

tidak mbeberitahu kepada anak cucunya menegnai ajaran Ilmu sejati yang 

Mbahkung dan Mbahti anut. Mbahkung takut nantinya anak cucunya kesasae 

dikehidupan selanjutnya.  

S  :  Terus bude opo menyangkal kemauan e Mbahkung? 

SU : Bude ngomong bahwa bude paham opo sing diomongno Mbahkung. Bude 

yo ngomong nek bude nggak nyalahno mbahkung karo mbahti terus bude 

dikei pertanyaan karo Mbahkung kenopo anak-anake ora ono sing melu  

S : Terus bude carane njelasno ke Mbah piye? 

SU: Bude ngomong bahwa ajarane Mbahkung bukan agama tapi kepercayaan. 

Bude juga njelasno bahwa ajaran Ilmu Sejati iku nggak bertentangan dengan 

agama. Ndek kene bude ngomong ke mbah nek Mbah kudune memeluk 

agama Islam tanpa menghilangkan ajaran-ajaran yang diberikan dalam Ilmu 

Sejati.  

S :   Terus mbahkung ngomong apa lagi bude? 

SU : Mbahkung ngomong nek ilmu sejai iku apik untuk hidup bermasyarakat dan 

bernegara. Terus mbah ngomong bedanya karo Islam opo, ndek kene bude 

njelasno maneh nek Islam itu agama yang berasal dari Allah sedangkan Ilmu 

Sejati iku yang membuat adalah manusia yang biasa disbeut (guru) jadi 

kesimpulanya bukan merupakan agama. Mbahkung terus ngomong kalau 

Ilmu Sejati ajarannya tidak ada yang menyimpang yang berarti kebaikan. 

S : Maksud kebaikan menurut Mbahkung iku yang gimana bude? 
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SU : Bude ngomong ke mbah kalau yang dianut Mbah dan bude beda makane 

bude nggak mau dipaksa mbah untuk ikut Ilmu Sejati, Bude juga tidak boleh 

memaksa Mbah untuk mengikuti keyakinan Bude. Mbahkung khawatir kalau 

anak-anaknya salah jalan. Bude juga menjelaskan kalau bude hanya berdoa 

semoga apa yang diyakini oleh Mbah dan anak-anaknya adalah benar.  

S :  Sampe kayak gitu Yo bude Mbah sama bude. 

SU : Yo sampe ngono ta ini kan ngomong keyakinan.  

 

Interpretasi CMM 

 Cuplikan wawancara diatas dipilih karena menampilkan awal kisah ketika 

Suherwani mulai diajarkan mengenai Ilmu Sejati oleh Giman. Berdasarkan 

wawancara Suherwani dengan Giman dapat diperoleh berbagai informasi 

mengenai ajaran Ilmu Sejati. Terjadinya perdebatan mengenai ajaran Ilmu Sejati 

bahwasanya bukan merupakan agama seperti agama Islam. Agama Islam 

diciptakan oleh Allah, sedangkan Ilmu Sejati diciptakan oleh manusia yang biasa 

disebut dengan guru.  

 Mulai dari pertentangan itulah terjadinya konflik antara Giman dan 

Suwani namun dalam hal ini konflik tidak berlangsung lama. Konflik terjadi 

sekedar perbedaan pandangan. Giman meyakini Ilmu Sejati benar sedangkan 

Suherwani meyakini agama Islam benar. Giman mengutarakan bahwa dalam Ilmu 

Sejati tidak ada ajaran yang menyimpang. Ajaran Ilmu sejati ini sangat bagus jika 

diterapkan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Namun ia masih 

bersikukuh untuk tidak memaksakan Giman untuk mengikuti kemauanya, begitu 

juga dengan Giman yang akhirnya tidak memaksakan kemauannya agar anaknya 

mengikuti Ilmu Sejati.  
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 Di dalam CMM terdapat logical Forces hal ini termasuk dalam dapat 

ditebak (previgurative) atau kekuatan kausal (Causal Forces). Kekuatan kausal 

merupakan hal terdahulu sebelum bertindak, yang berhubungan dengan 

bagaimana kita merasa bahwa kita diciptakan untuk bertindak dengan cara 

tertentu karena jondisi sebelumnya (littlejohn, 2012, h. 258). Kekuatan Kausal 

meruapakan salah satu kekuatan yang bergerak mundur dari konteks, kekuatan ini 

mengedepankan aksi dan membuat orang beraksi pada cara yang pasti dengan 

tidak memandang konsekuensi (Pawanteh, 1996, h. 83).   

 Dalam hal ini, berupa sikap Suherwani menyangkal ketika mendengarkan 

pelajaran dari Giman yang dirasakan tidak sesuai dengan agama Islam. Reaksi 

demikian merupakan reaksi yang terjadi berulang-ulang ketika percakapan 

berlangsung antara Giman dengan Suherwani, karena yang dirasakan Suherwani 

ajaran yang diberikan bapaknya sangat berbeda dengan apa yang didapatkan 

ketika mendapatkan pelajaran agama Islam di sekolah.  

Giman mengajak Suherwani untuk mengikuti Ilmu Sejati dengan 

mengunjungi acara Ilmu Sejati yang didalamnya terdaoat kerabat dekat Pakde 

Tawar dan Pakde Syarief yang merupakan Pewirid dalam Ilmu Sejati. Episode 

yang terjadi dalam aktivitas hariannya adalah bagaimana Suherwani ketika 

beranjak dewasa memulai untuk mempelajari agama Islam dengan cara 

menjalankan sholat lima waktu. Mulai mempelajari kajian-kajian agama Islam 

dan mulai mengesampingkan ajaran yang diberikan oleh Giman mengenai Ilmu 

Sejati.  

 



 

206 
 

 

  Giman 

PB   Mengenalkan Ilmu Sejati sejak dini kepada Suherwani dengan cara mengajak 

mengunjungi acara Ilmu Sejati dengan  

NK  Giman merupakan bapak dari Suherwani. Bapak disini berarti kepala 

keluarga yang bertugas mengarahkan anaknya ke jalan yang benar dengan 

mengajaknya mengikuti ajaran Ilmu Sejati (legitimasi) 

HUB  Orangtua dengan anak 

EPI     Perkenalan Ilmu Sejati   

 

Melakukan Interaksi dengan    legitimate   Suwani                        prohibited 

Anak (Suwani)                                           mengikuti Ilmu              Suwani tinggal 

Mengajarkan Ilmu Sejati                           Ilmu Sejati        di kota 

 mulai  

memahami 

agama islam  

 

 

 

 

 

Marah ketika tahu obligatory tidak mengikuti Ilmu  

Suherwani tidak lagi mengikuti Sejati dengan menganut 

Ajaran Ilmu Sejati            Agama Islam 

 

EPI       Tidak menetapi janji ke Giman untuk mengikuti Ilmu Sejati 

HUB      Anak dengan orangtua 

NK       Obligator, memiliki hak untuk memutuskan sesuatu 

                                                                                                          Suherwani  

5.5.2 episode 2 Figur Perkenalan kehidupan dalam Ilmu Sejati oleh Niti Giman 
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5.5.3 Kisah 3 Lis 

 Lis merupakan anak keempat dari empat bersaudara. Pendidikan SD 

ditempuh di Desa Pucuk, Kecamatan. Dawarblandong. Setelah tamat SD 

melanjutkan SMP hingga SMA di kota Mojokerto. Sedangkan menempuh 

pendidikan sarjana di Kota Surabaya di sebuah kampus Negeri. Sebagian besar 

pendidikan dilakukan di luar kota dan memiliki jarak yang sangat jauh dengan 

Orangtua maka intensitas bertemu dengan orangtua semakin sedikit. 

 Mulai ketika usia SD hingga menikah pada umur dua puluh lima tahun 

pernah terjadi komunikasi mengenai Ilmu Sejati yang disampaikan oleh Orangtua 

hingga orangtua berusia lanjut sampai dalam kondisi sakit. Sampai pada akhirnya 

Giman meninggal. Pada saat kondisi Giman sakit-sakitan, terjadi komunikasi 

antara keduanya yaitu Giman dengan Lis. 

 Ia adalah anak yang paling kecil yang memiliki karakter sangat berbeda 

dengan saudara yang lainnnya. Karakter yang dimiliki Lis sangat keras kepala, 

dan pemberani pada siapapun termasuk kepada Orangtua. Pada saat Giman sakit, 

ada pembicaraan antar keduanya. Giman mulai tinggal di rumah Suherwani (anak 

pertama) yang berada di kota Malang. Lis berdomisili di Kota Surabaya. Pada saat 

itu terjadi percakapan antara Giman dengan Lis ketika Lis mengunjungi Giman di 

Malang.  
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5.5.3 Episode 1 konflik yang terjadi antara Giman dengan Lis 

 Pada episode ini akan menceritakan awal mula terjadinya konflik antara 

Giman dengan Lis. Anak terkecil dari empat bersaudara yang memiliki watak 

keras kepala dan terkesan berani terhadap orangtua. Berdasarkan wawancara 

dengan Lis. Ia mulai mencereritakan ketika awal mula terjadinya konflik dengan 

Giman mengenai Ilmu sejati.  

S :   Te, shita pengen tanya dulu shita pernah dicritani Papa kalau tante pernah 

bertengkar dengan Mbahkung masalah Ilmu Sejati. Gimana tante ceritanya?  

L :    Iyo, mbiyen tante tau tukaran karo Mbahkung ceritane ngene pas tante 

ngunjungi Mbahkung kerumah bude, tante ngomong ke Mbahkung kalau 

mbah sekarang sudah mulai sakit-sakitan. Mbahkung harus mulai 

menyiapkan diri di usia tua ini dengan cara memohon ampun menyang 

Gusti Allah. Terus mbah njelasno bahwa mbah selalu berdoa memohon 

ampun kepada sing gawe urip (istilah dalam Ilmu Sejati) supaya diberikan 

kesehatan, diberikan panjang umur dan diampuni dosa-dosanya. Mulai saat 

iku tante ngajari kalimat syahadat “ashadualla Illaha Ilallah, Wa’Ashadu 

anna muhamadarr Rosululloh” itu dilaksanakans ecara terus menerus sedikit 

demi sedikit ketika ada kesempatan 

S :    Terus kelanjutanya gimana te? 

L :    Lanjutane onok maneh, pas tante ke rumah bude Mbahkung mulai ngajak 

ngomong tante. Tante langsung nyeletuk pasti mau ngomong masalah Ilmu 

sejati. Disini mbah menjelaskan bahwa mbah kuwatir dengan kondisi mbah 

yang sudah sakit-sakitan kemudian meninggal nanti Mbah sudah nggak bisa 

menasehati anak-anaknya lagi.  

S :   Terus tanggapane tante gimana Mbahkung ngomong gitu? 

L :   Tante langsung bilang bahwa anak-anak Mbahkung saat ini sudah pada tua 

sehingga sudah tau bisa memebdakan mana kebaikan dan mana keburukan 

termasuk mengenai keyakinan yang dianut. Terus mbahkung ngomong 

maneh makane Mbahkung perlu njelasno maneh bahwa Ilmu Sejati iku 

ngajarno kepada kita hal-hal sing apik termasuk perlakuan e kene nang 

keluarga, masyarakat nang sing gawe urip pisan.  
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S :   Terus tante langsung menanggapi seperti apa? 

L : Tante ngomong bahwa semua sodara wes paham mengenai ajaran sing 

Mbahkung anut iku mengajarkan hal-hal sing kudu digawe sebagai 

pegangan kehidupan manusia ning dunyo iki. Mbah sek ngotot nek ajarane 

bener anak-anake kok tidak mau mengikuti semua 

S :  Memang anak-anaknya tidak ada yang mengikuti yo te? 

L :  Ya ada yang sempat mengikuti terus berhenti. Disini Anak anake mbahkung  

menganggap apa yang diajarkan Mbahkung ke anak-anaknya adalah suatu 

kebenaran. Dan anak-anak yakin atas apa yang disampaikan oleh 

Mbahkung. Tnte terus ngomong kalau ajarane Mbahkung sudah diterapkan 

anak-anaknya dikehidupan sehati-hari, tapi iku adalah pedoman urip 

hubungan kita dengan sing nyiptakno ning Ndunyo yaitu Allah SWT yang 

merupakan keinginan masing-masing anaknya.  

S :  Terus mulai terjadi perdebatan ta te antara Mbah sama Tante? 

L :   Mulai engkel-engkelan Tante karo Mbah. Mbah yakin nek Ilmu Sejati iku 

suatu ajaran kebenaran bentuk perilaku kita terhadap alam sekitar karo sinh 

gawe urip. Ndek kene tante mulai njelasno maneh nek Tante yakin, kalau 

kehidupan ndunyo iki  ono hubungane antara manusia dengan Allah SW 

sebagai pencipta alam dengan segala isinya. Ndek kene mbah mulai 

menyamakan ajarannya dengan agama islam 

S :   Terus penjelasan opo maneh te? 

L :    Tante mulai konflik maneh karo mbah bahwa yang dimaksud tante iku 

kehidupan kita dengan lingkungan, sang pencipta menurut Tante itu ALLh 

SWR. Sehingga makanya anak-anak Mbahkung semua menunaikan ibadah 

haji maka dari itu seharusnya Mbahkung bersyukur. Mulai saat itu 

Mbahkung mulai memahami dan mengikuti kemauan anaknya agar tidak 

salah jalan. 

S :   Gimana tante cara anak-anaknya untuk mengajarkan mengenai Agama islam? 

L :   Tante mulai meminta Mbahkung untuk menghapalakan syahadat. Setiap ada 

waktu bapak selalu diajarkan dan dituntun  oleh cucu-cucuny membaca 

syahadat, surat Al-Fatehah, Al-Ikhlas, An-Nas, terus secara rutin pas 

Mbahkung sakit keras anak-anak cucunya kan selalu membacakan surat 

Yasin yang dilakukan bergantian setiap harinya.  
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S : Alhamdulillah ya Te, Mbahkung bisa mengikuti agama Islam sesuai dengan 

tuntunan anak-anaknya.  

  Pada saat Niti Giman tidak bosa berjalan dan sakit keras, setiap detik 

terakhir meninggalnya Niti Giman. Anak-anak dan cucu-cucu selalu ada 

disamping beliau dengan selalu membisikan ditelinga beliau dengan kalimat 

Allah. Alhamdulillah Niti Giman dipanggil Allah dengan suasana tenang 

semoga Dosa Niti Giman diampuni Allah SWT dan segala amalannya di terima 

Amin.  

Interpretasi CMM 

Konteks episode ini adalah konflik yang dialami oleh Lis dengan Giman, 

yang mana dipicu oleh sikap dan pelakuan Giman terhadap Lis yang selalu 

mengajak mengikuti ajaran Ilmu Sejati padahal semenjak SMP hingga SMA Lis 

dan keluarga yang lainnya telah tinggal berpisah di Kota Mojokerto. Sehingga 

intensitas komunikasi dan hubungan semakin renggang antara anak dan orangtua. 

Dalam CMM hubungan yang merenggang antara Lis dan Giman ini disebut 

rangkaian yang tidak seimbang (strange loop) terjadi ketika makna dan tindakan 

tidak seimbang dan saling menyangkal satu sama lain (Littlejohn & Foss, 2009, h. 

202). 

Kejadian ini memberikan level makna tersendiri bagi Lis. Pertama, sikap 

Giman secara terus menerus mengajak  Lis dan keluarga lainnya untuk mengikuti 

ajaran Ilmu Sejati. Dalam hal ini terjadi konflik ketika Giman mulai sakit dan 

berada di Kota Malang sering terjadi perdebatan argumen mengenai pandangan 

yang berbeda antara Lis dengan Giman. Dalam CMM hal ini merupakan 

“caused” atau penyebab retaknya hubungan baik antara Lis dengan Giman adalah 

Kekuatan kontekstual yang nampak pada situasi ini adalah ketidaknyamanan 

suasana hati Lis atas sikap Giman yang secara terus menerus menganjurkan anak-
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anaknya untuk bergabung dalam Ilmu Sejati karena Giman menganggap jika 

anak-anaknya tidak mengikutinya akan tersesat nantinya.  

Namun Lis memberikan penjelasan dengan cara keras dengan cara selalu 

mendebat perkataan yang disampaikan oleh Giman. Dalam hal ini terjadi 

Rangkaian tidak seimbang (Strange Loop) dimana rangkaian tidak seimbang ini 

terjadi ketika makna dan tindakan tidak seimbang dan saling menyangkal satu 

sama lainnya (Littlejohn & Foss, 2009, h. 202). Littlejohn dan Foss menambahkan 

jika terjadi rangkaian tidak seimbang menyebabkan perubahan aturan makna dan 

tindakan. 

Terlihat adanya perubahan makna pada kekuatan konteks yang berubah 

menjadi kekuatan implikatif yang diakibatkan oleh konteks ketidaknyamanan 

perasaan hati lis pada Giman yang mempengaruhi kerenggangan pada hubungan 

antara Lis dengan Giman. Episode ini menggambarkan rasa ketidak nyamanan Lis  

pada Giman yang berawal dari kedekatan intim yang terjalin antara Orangtua dan 

anak yang begitu dekat menjadi semakin menjauh dalam CMM hal ini merupakan 

kewajiban atau “obligatory” yang harus diselesaikan oleh Lis dalam menjaga 

hubungannya dengan Giman sebagai Orangtuanya.   

Pada awalnya Lis dan Giman berada pada titik dimana terjadi pola berulang 

yang tidak diinginkan (Unwanted Repetitive Pattern). Pola berulang yang tidak 

diinginkan adalah ketika terjadi konflik yang berurutan dan berulang seringkali 

tidak diinginkan antar individu yang terlibat dalam konflik (west & Turner, 2013, 

h. 126). Hal ini digambarkan ketika Lis dan Giman melakukan percakapan 
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keduanya selalu sama-sama memikirkan bahwa argumen yang disampaikan 

adalah benar.  

Kemudian seiring berjalanya waktu dengan seringnya terjadi konflik namun 

tetap menejelaskan secara detail mengenai Agama Islam, maka tercapainya 

koordinasi pada tingkatan tertentu ketika Giman sudah mulai memahami 

mengenai penjelasan anak-anaknya mengenai agama Islam, dan anak-anaknya 

saling meyakinkan mengenai agama Islam serta dipicu dengan kondisi fisik 

Giman yang sudah mulai melemah. Mengakibatkan Giman untuk menuruti 

kemauan anak-anaknya untuk menganut agama Islam.      

 

            Giman 

NK    Seorang Bapak memiliki peran sebagai Kepala keluarga sehingga tidak 

menginginkan anaknya apabila tersesat (tidak mengikuti kemauan 

mengikuti Ilmu Sejati), rasa khawatir, tidak nyaman, ketakutan 

HUB     Orangtua dengan anak 

EPI        Terjadinya konflik antara Giman dengan lis 

 

Terjadi percakapan         prohibited      tidak mengikuti Ilmu sejati 

Giman dengan Lis berkeyakinan agama Islam 

Ajakan Ilmu sejati 

 

 

KONFLIK URP      Legitimate 

Terjadi ketika Giman Konflik terjadi terus menerus           mengikuti  

Mengetahui Lis tidak mau keduanya saling beradu pendapat    agama islam 

Mengikuti Ilmu Sejati mengenai Ilmu sejati dan Islam        (syahadat) 
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NK  Memberikan pengertian kepada bapak mengenai Ilmu Sejati bukan 

merupakan agama namun keyakinan. Karena pada dasarnya Allah SWT 

yang menciptakan agama Islam, sedangkan Ilmu Sejati yang menciptakan 

manusia jadi bukan merupakan agama.  

HUB   Anak dengan orangtua 

EPI     Terjadinya konflik URP antara Lis dengan Giman 

                        Lis 

Figur 5.5.3 episode 1 konflik yang terjadi antara Giman dengan Lis 
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 RINGKASAN 

 Telah dijabarkan diatas hasil wawancara peneliti dengan Lis merupakan 

anak keempat dari empat bersaudara. Ia menempuh pendidikan SD di Kecamatan. 

Dawarblandong. Setelah SD Endah melanjutkan SMP dan Sma di kota Mojokerto 

sama dengan saudara perempuan lainnya. Kemudian Ia melanjutkan kuliah di 

Kota Surabaya, karena sebagian besar pendidikan ditempuh di luar Kota yang 

berjarak jauh dengan orangtua, maka intensitas bertemu dengan kedua orangtua 

sangat kurang. 

Lis merupakan anak yang paling kecil yang memiliki karakter yang sangat 

berbeda dengan karakter saudara lainnya. Karakter yang dimiliki yaitu keras 

kepala dan pemberani termasuk kepada kedua orangtua. Cerita tentang Lis 

mengenai pengalaman-pengalam ketika diajak Giman untuk mengikuti Ilmu Sejati 

terjadi hanya dalam satu episode. Lis menceritakan pengalamannya ketika sikap 

Giman secara terus menerus mengajaknya dan keluarga lainnya untuk mengikuti 

ajaran Ilmu Sejati. Dalam hal ini terjadi konflik ketika Giman mulai sakit dan 

berada di Kota Malang sering terjadi perdebatan argumen mengenai pandangan 

yang berbeda antara Lis dengan Giman. Konflik yang terjadi ini mengakibatkan 

Giman mulai mnyetujui kemauan Lis serta keluarga lainnya untuk menganut 

agama Islam dengan cara mengikuti dua kalimat syahadat.  
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5.5.4 Kisah 4 Atin 

 Atin merupakan anak nomer dua dari bapak Giman dan Ibu Suwarni 

Diantara empat bersaudara, mereka termasuk anak yang memiliki sifat sedikit 

pendiam dibandingkan saudara yang lain. Atin menempuh SD di Desa 

Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto kemudian melanjutkan SMP hingga SMA 

di Kota Mojokerto sedangkan menempuh sarjana di kota Malang.  

 Pengenalan mengenai ajaran Ilmu Sejati mulai kelas 2 SD karena sering 

diajak Bapak dan Ibu mengikuti setiap kegiatan Ilmu Sejati. Karena usia yang 

dimiliki masih sangat kecil sehingga yang dilakukan hanya sebatas mendengarkan 

apa yang dibicarakan.  

 Pada saat itu, pelajaran dihadiri oleh beberapa wali murid dan wali mulang 

(pewirid) yaitu Pakde Syarief dan Pakde Tawar. Ketika SMP Atin kemudian 

melanjutkan pendidikannnya di Kota Mojokerto. Hal tersebut yang menyebabkan 

tidak rutinnnya menghadiri pelajaran Ilmu Sejati, sehingga sedikit demi sedikit 

terputus untuk mengikuti kegiatan Ilmu Sejati.  

 Setelah lulus SMP dan SMA  komunikasi dengan Bapak mengenai Ilmu 

Sejati semakin berkurang. Sampai pada akhirnya ia akhirnya memilih berdomisili 

di kota Surabaya. Saat itu mengakibatkan semakin jarangnya intensitas bertemu 

dengan orangtua, oleh karena itu orangtua sesekali menyisipkan nasehat tentang 

ajaran Ilmu sejati disela percakapan saat mengunjungi orangtua begitu juga 

dengan sebaliknya.  
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5.5.4 Kisah Episode 1 Perkenalan Ilmu Sejati Oleh Giman 

Pada episode ini, dapat diketahui bagaimana Atin mulai diperkenalkan 

dengan Ayahnya yang bernama Giman mengenai makna kehidupan dalam Ilmu 

Sejati.  Percakapan yang dilakukan antara peneliti dengan informan dilakukan 

dalam Bahasa sehari-hari yaitu bahasa Indonesia dalam melakukan proses 

wawancara.  

S :    Bude boleh ngobrol sebentar tentang Ilmu Sejati? 

A :  Oh boleh, sini ta jadi ceritanya bermula ketika Bude diajak bicara dengan 

Mbahkung bahwa mbahkung saat ini sudah mulai tua bahkan anak-anaknya 

sudah berkeluarga semuanya 

S :    Terus bude? 

A :   Disitu mbah cerita bahwa Mbahkung menginginkan agar anak-anaknya 

hidup didunia ini mengikuti apa yang telah dianjurkan oleh Mbahkung 

S :   Seperti apa bude contohnya? 

A:   Mbahkung menejelaskan bahwa ajaran yang disampaikan mengenai Ilmu 

Sejati ke anak-anaknya itu benar dan Mbahkung Mbahti merasa berdosa jika 

nantinya anak-anaknya tidak melakukan ajaran tersebut. 

S : Terus bude apa tidak memberikan jawaban atas oertanyaan Mbahkung? 

A :   Bude menjelaskan bahwa Bude dengan, Bude her, Edy, dan Lis itu Insya 

Allah sudah menjalankan apa yang Mbahkung mau dengan baik sesuai 

dengan apa yang Mbahkung lakukan setiap harinya. Disini Mbahkung tetap 

mengutarakan bahwa khawatir anaknya kesasar nantinya. Bude langsung 

menjawab bahwa itu semua merupakan keyakinan Mbah mengenai ajaran 

Ilmu Sejati.  

S :   Memang bude atin dan saudara lainnya waktu itu memiliki pandangan 

berbeda seperti apa bude?  

A :  Bude menejelaskan bahwa Bude dan sadara yang lain telah memeiliki 

keyakinan yang berebeda dengan Mbahkung hanya saja untukk kehidupan 

di dunia juga hubungan anatara Bude dengan keluarga, dengan lingkungan 

masyarakat tidak jauh berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Mbahkung 

dalam Ilmu sejati.  
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S :   Selanjutnya apa Mbahkung kemudian menanyakan kembali mengapa anak-

anaknya tidak ada yang mengikuti kalau ajarannya tidak ajuh beda 

A :   Iya mbahkung tanya seeperti itu, terus bude menejlaskan lagi bahwa bedanya 

hanya terletak pada hubungan kami dengan sang Pencipta yaitu Allah SWT 

yang menciptakan dunia dengan segala isinya termasuk manusia. Nah disini 

bude menjelaskan perbedaanya kalau Mbahkung bertakwa kepada sing 

gawe urip lewat Bopo Guru sedangkan Bude dan saudara lainnya bertakwa 

kepada Allah SWT sang Pencipta.  

S :    Terus tanggapan Mbah Gimana bude? 

A :  Mbah mulai mengerti kemudia bude menjelaskan lagi, karena usia Mbahkung 

yang semakin tua dan mulai sakit-sakitan maka Bude dan saudara-saudara 

berharap agar Mbahkung banyak berdia agar diampuni segala dosanya serta 

diberikan umur panjang.  

S :    Terus apa jawabannya mbah Bude? 

A :  Mbahkung menjawab bahwa Mbah juga seslalu berdia untu keselamatan 

dunia dan akherat serta mendoakan anak-anak agar tidak tersesat. Sampai 

akhirnya dengan semakin menginjak usia Tua Mbahkung dibawa untuk 

tinggal bersama Bude Her yang ertujuan agar Mbahkung bisa lebih terawat. 

Silaturahmi antara Bude dengan Mbahkung selalu dilakukan ketika ada 

kesempatan untuk berkunjung ke Malang.  

S :    Terus ketika sudah tua keadaan mbah speerti apa Bude? 

A :   Menginjak usia 87 Tahun kesehatan Mbahkung mulai menurun, nafsu makan 

berkurang, dan daya ingat semakin menurun. Sebagai akibat semakin tuanya 

Mbahkung dan domisili Mbah yang di Malang membuat berkurangnya 

intensitas mbahkung dalam mengajarkan Ilmu Sejati kepada anak-anaknya. 

Kurang lebih dua tahun Mbahkung sudah mulai berhenti mengikuti kegiatan 

Ilmu sejati.  

S :    Terus apa yang dilakukan anak-anaknya bude ketika Mbah sudah mulai tidak 

mengikuti Ilmu sejati? 

A : Disaat itu, seluruh anaknya mulai berusaha sedikit demi sedikit untuk 

memasukkkan agama Islam ke Mbahkung, meskipun agak sulit. Tetapi 

dengan tekat yang besar semua anaknya selalu memberikan pengetahuan 

agama Islam melalui cerita-verita mengenai keakinan Islam. Sehingga 

wkatu itu Bude mulai mengajarkan Syahadat kepada Mbahkung 

S :   Terus apakah mbahkung mau mengikuti kemauan bude? 

A :  Bude mulai mengajarkan Syahadat kemudian mbahkung cerita bahwa di 

ajatanya juga ada. Karena kodnsii Mbhakung yang sudah pikun dan 

pendengaran berkurang maka Bude dengan sabar menuntun Mbahkung 
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untuk mengikuti lafadz Syahadat yang Bude ucapkan. Dua kalimat Syahadat 

itu diajarkan ke Mbahkung secara rutin, meskipun dengan segala 

keterbatasan pendengaran dan kemampuan Mbahkung berbicara. Tidak 

hanya itu Bude juga sudha memulai membacakan Al-Fatehah, Al-Ikhlas, 

An-Nas dengan cara dibisikkan melalui telinga. 

S :  Oh iya Bude aku masih ingat ketika itu. Terkadang aku juga menuntun 

Mbahkung dengan membacakan Ayat Suci Al-Quran ditelinga Mbahkung. 

A :  Ya, kamu ternyata masih ingat. Sampai pada akhirnya Mbahkung sakit dan 

Koma, namun slantunan ayat-ayat suci Al-Quran terus berjalan tetap 

dibisikkan oleh Kakak, adik serta cucu-cucu Mbahkung. Mskipun 

Mbahkung sudah tidak bisa berbicara menirukn lafal surat pendek tersebut. 

Tetapi Alhamdukillah masih ada respon dari Mbahkung terbukti dengan 

cara meneteskan air mata dan menganggukan kepala.  

S :  Alhamdulillah Bude Mbahkung sudah tenang disana.  

 Walaupun pada akhirnya Giman dipanggil oleh Allah. Tetapi anak-anak 

dan cucu-cucunya ikhlas dan lega karena mbahkung meninggal dikelilingi oleh 

keluarga secara lengkap dengan diiringi ayat-ayat suci Al-Quran dan bacaan yasin 

yang dilakukan setiap saat sampai saat Niti Giman menghadap Sang pencipta.  

 

Interpretasi CMM 

Cuplikan hasil wawancara yang ditampilkan di atas dipilih karena 

menceritakan awal kisah bagaimana Atin mulai diajarkan Ilmu Sejati Oleh 

Giman. Dalam cuplikan wawancara di atas, Atin menceritakan percakapannya 

dengan Giman mengenai Ilmu sejati.  

Dalam CMM hal ini termasuk dalam Charmed Loop atau rangkaian seimbang 

dimana rangkaian ini trjadi ketika makna dan tindakan secara konsisten dan 

membentuk makna dengan tindakan yang lain (Littlejhon & Foss, h. 202). 

Rangkaian seimbang ini terjadi ketika satu bagian dari hierarki mendukung level 

yang lain. Hal itu dapat disimpulkan ketika Giman mulai menganjurkan Atin 

untuk mengikuti kemaunya dalam menganut Ilmu sejati. Namun disini Atin 
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menolak dengan cara halus, dengan cara memberikan berbagai pandangan bahwa 

ajaran yang telah diajarkan orangtuanya sebenarnya tidak jauh beda dengan 

agama Islam. Namun letak perbedaanya mengenai hubungan manusia dengan 

Allah SWT. Jika dalam Ilmu Sejati disebut dengan Sing Gawe Urip, jadi manusia 

bertakwa melalui perantara Bopo Guru.  

Ilmu Sejati merupakan stories lived dari Giman yang merupakan pengalaman 

kehidupan. Stories lived  berkaitan dengan perilaku yang terkonstruksi dan 

dijalani bersama oranglain atau tindakan-tindakan dengan oranglain. Mengenai 

keberlanjutan setelah Giman sakit kemudian kedepannya seperti apa anak-

anaknya tidak ada yang tahu.  

Hal-hal ini Termasuk dalam pilihan secara tidak sadar (Unconscious choice) 

yang didalamnya termasuk hal-hal yang sifatnya  belum pasti (Probable) dalam 

hal ini anak-anak Giman tidak ada yang menduga bahwasanya Giman bisa 

mengikuti anak-anaknya untuk diajarkan mengenai agama Islam (Pawanteh, 1996, 

h. 85).  

 

         Giman 

 

NK     Merasa orangtua memiliki andil penuh terhadap keputusan yang diambil 

oleh anak mengenai keyakinan, rasa tanggung jawab dan wibawa 

HUB    Orangtua dengan anak 

EPI     Mulai diperkenalkan Ilmu Sejati oleh Orangtua 
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Ajakan untuk Obligatory menolak untuk mengikuti 

Mengikuti Ilmu Ilmu Sejati dengan memberikan  

Sejati oleh Giman  pandangan mengenai Islam  

 Charmed LOOP 

                                     

                                 

 

 

 

   Legitimate 

Tidak menyalahkan ajaran  Ilmu sejati yang telah disampaikan 

orangtua, kemudian orangtua mulai diajarkan Syahadat oleh Atin 

sehingga meninggal dengan agama yang dianut adalah agama islam 

 

 

NK    Anak merasa bahwa anak berkewajiban mengingatkan orangtua apabila 

tersesat perasaan takut, khawatir, sedih  

HUB    Anak dengan Orangtua 

EPI    Mengajak orangtua untuk menganut agama Islam dengan cara 

mengucapkan dua kalimat syahadat  

 Atin 

Figur 5.5.4 episode 1 Perkenalan Ilmu Sejati Oleh Giman  

 

 

 

 

 



 

221 
 

 

RINGKASAN 

 Telah dijabarkan diatas hasil wawancara peneliti dengan Atin yang 

merupakan anak kedua dari Giman dan Suwarni. Diantara empat bersaudara Atin 

termasuk anak yang memiliki sifat pendiam dibandingkan dengan anak lainnya. Ia 

menempuh pendidikan SD di Dawarblandong. Kemudian SMP dan SMA 

ditempuh atun di Kota Mojokerto. Ketika Atin sudah mulai beranjak dewasa, Ia 

mulai menuju ke Kota untuk menempuh kuliah di salah satu Universitas Swasta.  

 Cerita Atin mengenai pengalaman-pengalaman ketika diajak oleh Giman 

untuk mengikuti Ilmu Sejati dijbarakan dalam satu episode saja. Episode pertama 

dalam cerita Atin adalah awal kisah bagaimana Atun mulai diajarkan Ilmu Sejati 

Oleh Giman. Hal itu dapat disimpulkan ketika Giman mulai menganjurkan Atin 

untuk mengikuti kemaunya dalam menganut Ilmu sejati. Namun disini Atin 

menolak dengan cara halus, dengan cara memberikan berbagai pandangan bahwa 

ajaran yang telah diajarkan orangtuanya sebenarnya tidak jauh beda dengan 

agama Islam. Namun letak perbedaanya mengenai hubungan manusia dengan 

Allah SWT. Jika dalam Ilmu Sejati disebut dengan Sing Gawe Urip, jadi manusia 

bertakwa melalui perantara Bopo Guru.  
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5.6 PROPOSISI  

 Bentuk-bentuk interkasi seperti kerjasama, akomodasi, dan juga konflik 

dalam penelitian ini terjadi karena adanya koordinasi makna. Pernyataan ini 

merujuk pada analisa terkait mengenai adanya koordinasi makna akan dihasilkan 

bentuk-bentuk interaksi seperti kerjasama, akomodasi, dan juga konflik. 

Pernyataan ini dijawab oleh West dan Turner yang menjelaskan bahwa dalam 

koordinasi makna akan terdapat tiga hasil yang muncul yakni, (1) tercapainya 

koordinasi; yang ditandai dengan adanya bentuk kerjasama (2) tidak tercapainya 

koordinasi; yang ditandai dengan adanya konflik (3) tercapainya koordinasi pada 

tingkat tertentu yang ditandai dengan adanya akomodasi. Berdasarkan penjabaran 

diatas dapat ditarik proposisi yakni : 

(1) “Pemberlakuan Penget berpengaruh terhadap keselamatan anggota Ilmu 

Sejati”  

 Berdasarkan fakta dilapangan, anggota keluarga penganut Ilmu Sejati 

selalu mengupayakan untuk memiliki kesesuaian antara tingkah laku dengan 

aturan yang terdapat dalam “penget”. Hal ini dipercaya  ketika anggota keluarga 

penganut Ilmu Sejati melakukan kegiatan menyimpang dari ajaran, maka mereka 

akan mendapatkan karma atau bahaya. 

(2) “Semakin anggota keluarga memaknai ajaran Ilmu Sejati, maka semakin besar 

pula terjadinya perbedaan pendapat atau konflik diantara anggota keluarga” 

 Berdasarkan fakta dilapangan masing-masing anggota keluarga memiliki 

prespektif masing-masing dalam memaknai ajaran Ilmu Sejati. hal ini terlihat 
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ketika terjadi proses diskusi dalam sebuah keluarga mereka memiliki pedoman 

yang sama berupa “penget”, namun implementasi ketika beraktivitas masing-

masing anggota keluarga melakukan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki 

dalam diri mereka sendiri. 

(3)”Semakin anggota keluarga memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi, maka 

berpengaruh terhadap tercapainya koordinasi” 

 Berdasarkan fakta di lapangan, dalam proses konstruksi makna peran 

orangtua merupakan hal terpenting. Ketika dalam suatu keluarga memiliki 

orientasi kepatuhan tinggi, maka kemungkinan akan terjadi dua hal yaitu : anak-

anak akan mengikuti kemauan dari orangtua mereka, atau anak-anak akan 

menjauh sehingga terjadi konflik.   

(4) “Terjadinya proses koordinasi makna berpengaruh terhadap berbagai macam 

level makna” 

 Berdasarkan fakta di lapangan, proses koordinasi makna ajaran Ilmu Sejati 

terjadi dengan cara mengurutkan pesan-pesan berdasarkan enam level makna, 

yakni, isi, tindak tutur, episode, hubungan, naskah kehidupan, dan pola budaya.  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

 Coordinated Management of Meaning (CMM) dalam penelitian ini 

berperan dalam proses analisis fenomena terhadap konstruksi Ilmu Sejati 

Orangtua kepada anggota keluarga mengenai Ilmu Sejati di Era Modern. Teori ini 

menjadi kerangka kerja yang jelas dan lengkap dalam menginterpretasikan 

peristiwa-peristiwa yang dialami oleh anggota keluarga penganut ajaran Ilmu 

Sejati di Jawa Timur. Teori CMM memiliki tiga prinsip utama dalam 

menganalisis suatu fenomena yakni, makna dan tindakan, koordinasi, dan kisah. 

 Ajaran Ilmu Sejati yang diterapkan sehari-hari memiliki kesesuaian 

dengan “penget” diantarannya menurut pandangan  penganut Ilmu Sejati bahwa di 

dunia ini yang ada hanya Kawula dan Gusti, sehingga setelah semua kewajiban 

sudah dipenuhi, maka pada akhirnya manusia itu akan manunggal (menjadi satu) 

dengan Gusti (Tuhan). Manusia harus beralih kedudukan abdi “kawula” untuk 

mencapai kesatuan dengan Gusti yang lazim diistilahkan dengan manunggaling 

kawula Gusti.  

 Pemahaman anggota keluarga dalam memaknai ajaran Ilmu Sejati 

diantarannya meliputi tiga ajaran yang penting terulis dalam surat “penget”, yakni 

ajaran mengenai Tuhan, ajaran tentang manusia, dan ajaran tentang moral. Tuhan 

dalam Ilmu Sejati merupakan sumber dari segala sesuatu, yang merupakan asal 

sangkan paraning dumadi. Untuk mencapai tingkat Kaji  yaitu kesmpurnaan, para 
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murid Ilmu Sejati harus mensucikan dirinya disertai dengan mengamalkan 

“penget” yang berisi ajaran budi pekerti luhur dan tidak meninggalkan kewajiban 

untuk melakukan sahadad sejati dan salat sejati. Hal yang paling penting dalam 

salat dan sahadad adalah masalah batin baik dalam pelaksanaan maupun sikapnya. 

Larangan bagi pengikut Ilmu Sejati adalah larangan untuk menyekutukan Tuhan. 

Hal ini dijelaskan dalam surat penget nomor delapan yang berbunyi: “saksaget-

sagete anyegaho miturut dateng pangiwo. Mamudi kayu, watu sarto miturut 

dateng gugon Tuhan sesaminipun, hinggih puniko nyakutu Allah, tegesipun 

nyepele dateng kuasane Pangeran.” Manusia dalam Ilmu Sejati harus bisa 

mengendalikan diri sendiri, harus sabar, tawakal, rela dan nrimo. Salat dalam Ilmu 

Sejati adalah dalam batin yang bertujuan untuk mengetahui kedudukan manusia 

baik di alam semesta dan manusia dengan Tuhan. Gerakan lahiriah dalam hal ini 

tidak diutamakan, dan juga tidak harus menghadap pada satu arah tertentu. Dalam 

hal puasa yang dilakukan juga berbeda, istilahnya pelaksanaan puasa menurut 

keinginan hati tidak ditentukan waktu dan aturan. Seoarang wakil mirid 

melaksanakan puasa yang disbeut puasa batin, dengan cara mencegah semua 

prilaku dan keinginan yang disebabkan oleh nafsu. Laku dalam ajaran Ilmu Sejati 

adalah menuntun murid agar berlaku andhap ashor yaitu memiliki budi pekerti 

yang baik serta harus percaya diri dalam menghadapu apapun.  

 Anggota keluarga tidak tertarik untuk mengikuti Ilmu Sejati, karena pada 

dasarnya mereka mendapatkan pengetahuan mengenai Agama Islam ketika di 

bangku Sekolah Dasar hingga Sarjana. Masing-masing anggota keluarga pada 

awlanya mengalami kegalauan dalam diri mereka, karena orangtua mengajarkan 
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Salat dan Puasa yang berbeda dengan di Sekolah. Seiring berjalannya waktu, 

masing-masing anak akan terus menghormati keyakinan yang dianut oleh 

orangtua. Begitu juga dengan anak-anak, yang akan terus menjalankan 

keyakinannya yaitu Agama Islam. Anak-anak memiliki anggapan bahwa Ilmu 

Sejati bukan merupakan agama, namun suatu budaya yang pada dasarnya tidak 

bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari yang terkandung dalam “penget”.  

 Konstruksi ajaran Ilmu Sejati orangtua kepada anggota keluarga terjadi 

pada momen-momen diantarannya: Proses Eksternalisasi adalah momen adaptasi 

diri dengan dunia sosio kultural. Dalam tahap ini, orangtua memberikan contoh 

mengenai ”lelaku”yang baik yaitu andhap ashor terhadap oranglain. Jadi, secara 

tidak langsung orangtua telah mengeksternalisasi atau memberikan contoh kepada 

anggota keluarga mengenai tingkah lakunya yang baik sesuai “penget”. Proses 

Objektivasi adalah proses meletakkan fenomena yang berada diluar diri manusia, 

sehingga seakan-akan sebagai suatu yang objektif. Dalam hal ini menurut anggota 

keluarga terjadi pada saat mereka secara terus menerus diajak oleh orangtua untuk 

mengikuti ajaran Ilmu Sejati. hal yang dilakukan anggota keluarga adalah 

memilih dengan cara keluar dari lingkungan Desa Pucuk, Kecamatan 

Dawarblandong membandingkan ajaran yang didapatkan dengan ajaran lain. 

Maka dari situlah budaya atau ajaran mengenai Ilmu Sejati akan ditolak sebagai 

suatu keyakinan atau kepercayaan yang dianut dan memilih Agama Islam sebagai 

sebuah keyakinan. Proses Internalisasi terjadi ketika proses sosialisasi yang 

disampaikan orangtua mengenai Ilmu Sejati pada momen makan malam. Momen 

makan malam adalah momen terpenting bagi orangtua untuk menyampaikan 
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berbagai larangan, pantangan, ajaran, serta mampu menjaga keintiman masing-

masing anggota keluarga. Sosialisasi juga dilakukan orangtua melalui perantara 

oang lain dengan mengunjungi rekan seperguruan Ilmu Sejati yang bertugas 

menjelaskan mengenai ajaran Ilmu Sejati serta mengunjungi pagelaran wayang 

kulit yang dilaksankan ketika perayaan ulangtahun Ilmu Sejati merupakan momen 

terpenting dalam tahap sosialisasi kepada anggota keluarga.  

 Proses Koordinasi makna ajaran Ilmu Sejati orangtua kepada anggota 

keluarga terjadi ketika terjadinya keretakan hubungan dan adanya kegagalan 

dalam mengkoordinasikan makna terhadap ajaran Ilmu Sejati sehingga tercipta 

konflik. Konflik dalam penelitian ini disebabkan ketika kemauan orangtua tidak 

diikuti oleh anggota keluarga karena masing-masing individu mempertahankan 

keyakinannya.  
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6.2 REKONSILIASI TEORI  

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses konstruksi Ilmu 

Sejati orangtua kepada anggota keluarga di era modern. Teori Coordinated 

Management of Meaning (CMM) dalam penelitian ini digunakan untuk 

menganalisis konstruksi Ilmu Sejati orangtua dengan anggota keluarga dan juga 

untuk mengetahui tercapainya makna.  

 Penelitian ini menggunakan pendekatan Fenomenologis dengan model 

CMM, oleh karena itu dalam sajian data dijabarkan pengalaman informan, dalam 

penelitian ini adalah keluarga penganut Ilmu Sejati. pengalaman informan akan 

disajikan dalam bentuk deskripsi berdasarkan interpretasi CMM. 

 CMM berfokus pada diri dan hubungannya dengan orang lain. Serta 

mengkaji bagimana individu memberikan makna dalam sebuah pesan (West & 

Turner, 2013, h. 115). Teori CMM berasumsi bahwa manusia hidup dalam 

komunikasi, sehingga bersadarkan komunikasi yang terjadi, manusia dapat 

membentuk realitas sosial. Realitas sosial merujuk pada pandangan individu 

mengenai bagaimana makna dan tindakan apakah memiliki kesesuaian dengan 

interaksi sosialnya (West & Turner, h. 116). Interkasi sosial akan membawa 

individu pada transaksi informasi yang bergantung pada makna pribadi dan makna 

antarpribadi. Individu akan melihat bahwa mereka tidak akan dapat terlibat dalam 

makna pribadi yang khusus tanpa menjelaskan mengenai diri mereka kepada 

orang lain, sedangkan makna antarpribadi harus dinegosiasikan sehingga aturan-

aturan dapat bergeser dari lingkup pribadi menjadi dapat digunakan bersama 

(West & Turner, 2013, h. 117-118). 
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 Pada Bab 5 dalam penelitian ini telah dijabarkan hasil wawancara dengan 

informan terkait dengan ajaran Ilmu Sejati dalam kehidupan sehari-hari di 

Mojokerto. Informan penelitian ini dibatasi sebanyak 5 orang untuk mendapatkan 

hasil yang mendalam berkaitan dengan proses konstruksi Ilmu Sejati orangtua 

kepada anggota keluarga di era modern. dalam hal ini mengenai nama informan 

beserta lokasi penelitian disamarkan, demi menjaga privacy dari informan.  

 CMM memiliki kerangka kerja yang cakupannya snagat luas sehingga 

individu dapat menegosiasikan makna antarpribadi agar dapat menjadi makna 

bersama. Sebuah penelitian dari Swords, Orbe, Cooke-Jackson, dan Johnson pada 

tahun 2014 menggunakan CMM untuk menjabarkan konstruksi sosial dari 

kekuatan logika dari mahasiswa laki-laki dalam memaknai seksualias. Dalam 

penelitian tersebut didapatkan berdasarkan hasil storytelling dari 130 responden 

laki-laki yang menceritakan narasi pengalaman mereka mengenai seksualitas. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah 

pertanyaan biner dan sedikit pertanyaan menggunakan skala Likert dan 

pertanyaan terbuka. Pertanyaan biner dalam penelitian tersebut digunakan untuk 

mendapatkan data yang berkaitan dengan pernakah informan mengalamai 

pengalaman seksual, sedangkan pertanyaan dengan menggunakan skala Likert 

digunakan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan level pengetahuan dan 

kesadaran mengenai virus HIV, sedangkan pertanyaan terbuka digunakan untuk 

menemukan data yang berkaitan dengan kisah yang mendeskripsikan sesuatu dari 

masa lalu informan. Data yang terkumpul kemudian dianlisis menggunakan 
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analiss tematik dengan menggunakan tiga kriteria yaitu, repetition, resurrance, 

dan forcefulness. 

 Hasil yang didapatkan dari analisis tematik ini adalah dapat diketahui 

bahwa dengan menggunakan model rangkaian (LOOP) dapat ditemukan 

bagaimana pengalaman seksual yang berkesan dari mahasiswa laki-laki lengkap 

dan tegas diinformasikan melalui kerangka luas dari maskulinitas. Melalui 

beberapa analisis rangkaian, informan mengilustrasikan begaimana keputusan 

mereka berkaitan dengan seks, bagaimana peran mereka saat mengalami persitiwa 

seksualitas, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan maskulinitas, sehingga dapat 

ditemukan makna pengalaman seksual yang mereka alami bagi diri mereka 

sendiri.  

 Sedangkan penelitian konstruksi Ilmu Sejati orangtua kepada anggota 

keluarga di era modern ini menggunakan analisis episodik yang mengilustrasikan 

pengalaman individu. Wawancara dilakukan dengan metode in depth interview 

dan observasi. Dalam penelitian ini digunakan interpretasi analisis CMM yang 

menunjukkan adanya aturan dalam makna dan tindakkan, yakni aturan regulatif, 

dan konstruktif, rangkaian, kekuatan logika, dan logika deontik, yang 

menitikberatkan analisis data pada kekuatan moral yang terdapat pada level 

episode dalam hierarki makna.  

 Penelitian lain menggunakan CMM dilakukan oleh Montgomery tahun 

2004 berjudul Tortured Familie: A Coordinated Management of Meaning 

Analysis, yang meneliti mengenai pengalaman keluarga yang mengalami 

penyiksaan. Penelitian Montgomery ini berfokus pada bagaimana setiap anggota 
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keluarga dari setiap keluarga mengerti mengenai sejarah keluarga termasuk 

sejarah kekerasan atau penyiksaan yang pernah dialami, serta bagimana 

pengertian yang dimiliki oleh masing-masing anggota keluarga diatur dan 

didekripsikan dalam aturan hierarki makna yang terdiri dari berbagai level makna. 

Penelitian ini berusaha menemukan pertentangan yang mungkin terjadi dalam 

memahami level makna yang berbeda untuk  sampai pada pemahaman tentang 

bagaimana aspek-aspek dalam sejarah keluarga dikomunikasikan antara orangtua 

dan anak mereka. 

 Penelitian Montgomery ini menggunakan metode wawancara mendalam 

kepada tiga keluarga asal Timur Tengah yang baru saja diberikan tempat tinggal 

di Denmark, sebuah oenampungan pengungsi. Metode wawancara yang dilakukan 

adalah wawancara terbuka yang dilakukan berdasarkan dorongan masing-masing 

informan untuk menceritakan tentang dirinya, tanpa dipandu peneliti. Metode 

analisasi data yang digunakan adalah analisis tematik. Dalam analisis data, 

Montgomery juga mengindikasi adanya stories lived dan stories told dalam data 

yang didapatkan. Mereka dapat mengetahui bahwa terdapat cara-cara yang 

berbeda dari para orangtua dari tiga keluarga yang ditelitinya untuk 

menyampaikan pengalaman mengenai penyiksaan tersebut.  

 Penelitian lain terkait mengenai interaksi antarbudaya dilakukan oleh 

Latiffah Pawanteh pada tahun 1996, yang meneliti inetraksi antarbudaya 

mahasiswa perempuan Malaysia di Amerika. Penelitian yang disusun Pawanteh 

ini menggunakan analisis episodik dalam penyajian datanya. Penelitian ini 

menggunakan hampir keseluruhan kerangka kerja yang disediakan okeh CMM 
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untuk menganalisis interaksi antarbudaya yang terjadi pada mahasiswa perempuan 

asal Malaysia di Amerika. Pola interkasi yang diapat dari analisis episodik 

Pawanteh ini ditemukannya interaksi yang selalu bersinggungan dengan pola 

budaya Malaysia (Pola budaya asal) disetiap interaksi yang terjadi antara 

mahasiwa Malaysia dengan mahasiswa Amerika, atau antara mahasiswa Malaysia 

dengan mahasiswa Malaysia lainnya.  

 Penelitian dari Pawanteh ini banyak diadopsi peneliti untuk dijadikan 

pisau analisis karena memiliki kesamaan dalam proses analisisnya yaitu 

menggunakan analisis episodik. namun memiliki perbedaan yang ada karena 

subjek yang berbeda dan penelitian ini meneliti mengenai konstruksi Ilmu Sejati 

orangtua kepada anggota keluarga di era modern dengan penelitian lain yang 

menggunakan CMM. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi 

untuk mendapatlan deskripsi secara detail tentang pengalaman informan, dan 

menganalisisnya berdasarkan CMM dan Komunikasi Keluarga sehingga 

didapatkan hasil berupa hasil konstruksi antara orangtua dengan anggota keluarga 

di era modern.  

 Penelitian ini mendeksripsikan mengenai permasalahan komunikasi dari 

dua kajian yaitu ilmu komunikasi keluarga dan Konstruksi. Penurunan nilai-nilai 

ajaran Ilmu Sejati adalah permasalahan yang diteliti dalam kajian komunikasi 

keluarga. Konstruksi Ilmu Sejati Orangtua dengan anggota keluarga merupakan 

permasalahan yang diteliti dalam kajian konstruksi. 

 Penelitian ini dibuat untuk menambah kajian penelitian selanjutnya yang 

berfokus kepada komunikasi keluarga dengan teori pendukung yaitu kontruksi. 
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Hal ini diperkuat dengan pernyataan berbagai ahli yang menyebutkan bahwa 

penelitian mengenai komunikasi keluarga yang terkait berbagai bidang masih 

sangat sedikit (Berger, Rollof, dan Ewoldsen, 2015; Wilsom, 2004; Baldwin, 

2012). Namun dalam penelitian ini masih menggunakan CMM sebagai pisau 

anakusus yang merupakan teori barat sebagai salah satu kerangka kerja. Padahal, 

Jirathun (2011) menyatakan bahwa suatu pengukuran belum tentu tepat digunakan 

ditempat lain. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Hirabayashi (2009) yang 

menyatakan bahwa penelitian mengenai komunikasi keluarga dengan perspektif 

Asia sangat minim. Berdasarkan pendapat tersebut, dirasa sangat penting 

dilakukan penelitian mengenai Komunikasi keluarga di ASIA (keluarga JAWA) 

dengan tidak menggunakan cara pandang negara Barat.  

Keluarga Giman dipilih menjadi subjek dalam penelitian ini karena Giman 

merupakan Pewirid (Tokoh) dalam ajaran Ilmu Sejati, namun uniknya pada 

tingkat tertentu justru anak-anak beliau menganut agama islam yang notabene 

bukan agama Nenek Moyang dahulu. terkait dengan bagaimana keluarga 

menerapkan pola asuh terhadap anaknya akan terkait erat dengan bagaimana 

budaya di sekitarnya. Hal ini mengingat bahwa orientasi nilai budaya akan 

mempengaruhi bagaimana kehidupan seseorang. Hal ini diperkuat dengan 

penyataan Suryabrata, (2000) mengungkapkan bahwa corak hidup seseorang 

ditentukan oleh nilai kebudayaan mana yang dominan, yaitu nilai kebudayaan 

mana yang olehnya dipandang sebagai nilai yang tertinggi (nilai yang paling 

bernilai). Bagi orang Jawa, maka budaya yang dominan adalah budaya Jawa, 

budaya yang sejak kecil mereka kenal.  
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Terdapat berbagai keunikan yang dimiliki oleh keluarga Jawa ada 

beberapa nilai kebajikan yang harus dijunjung setiap individu Jawa, yaitu manut 

(obedience to superiors), kemurahan hati (generosity), menghindari konflik 

(avoidance of conflict), tepa seliro (understanding of others), empati, tenggang 

rasa, sopan santun, sabar, eling dan prehatin (Geertz, 1983; Koentjaraningrat, 

1984; Suseno, 1984; Mastoni, 2002). Individu Jawa adalah individu yang akrab 

dengan banyaknya aliran kebatinan. Setiap aliran kebatinan juga memberikan 

arahan tentang sikap yang harus dan yang tidak boleh dilakukan setiap 

penganutnya. Misalnya, Paguyuban Ngesti Tunggal (Pangestu) sebagaimana 

tertulis dalam Pustaka Sasangka Djati yang ditulis oleh Raden Sunarta 

Mertawardaya (1983) mengajarkan lima pokok sikap hidup yang harus dilakukan 

penganutnya, yaitu rela, tawakal (narima), jujur (temen),  sabar, dan budi luhur.  

Penelitian ini hanya meneliti mengenai komunikasi yang dilakukan oleh 

orangtua mengenai ajaran Ilmu Sejati kepada anggota keluarga. Diperkuat oleh 

pernyataan para ahli bahwa komunikasi prespektif Non western adalah memiliki 

peminat yang sanagat sedikit sehingga perlu untuk lebih dikembangkan 

(Hirabayashi, 2009). Penelitian ini mengungkapkan ilmu komunikasi dalam 

prespektif Asia. Pertama mengumpulakan teks-teks klasik yang berisi mengenai 

ajaran Ilmu Sejati yang berupa Penget, Buku Panduan Pelajaran Ilmu Sejati, dll.  

Kedua, menggali lebih banyak mengenai praktek komunikasi dengan 

konsep tradisional yang ada dalam ritual ajaran Ilmu Sejati. Salah satunya adalah 

dalam pagelaran wayang kulit yang rutin diadakan dalam perayaan Ulangtahun 

Ilmu Sejati dengan menampilkan tokoh-tokoh utama dalam ajaran tersebut.  
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Ketiga, mengembangkan kembali mengenai tingkah laku keseharian 

pelaku komunikasi yang dikaitkan dengan ajaran Ilmu Sejati. Masih banyak 

perilaku komunikasi yang terjadi di keluarga Giman yang tidak sesuai dengan 

Penget Ilmu Sejati. Penting untuk dilanjutkan penelitian mengenai keluarga 

penganut Ilmu Sejati terkait permasalahan launnya yang dapat menambah 

penelitian komunikasi Non Western selanjutnya.  
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6.3 SARAN 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh beberapa 

saran yang dapat disampaikan peneliti. Berbagai saran tersebut adalah:  

1. Pentingnya untuk dilakukan penelitian mengenai komunikasi keluarga di 

ASIA yang menggunakan prsepektif Non Western 

2. Peneliti menyarankabn untuk dilakukan penelitian sejenis pada kelompok 

sosial selai keluarga penganut Ilmu Sejati untuk mengetahui 

perkembangan aliran kebatinan di era Modern saat ini dalam komunikasi 

keluarga.  

3. Penelitian ini dilaksanakan di salah satu wilayah di Jawa Timur yang erat 

kaitannya dengan budaya Jawa atau kejawen, peneliti berasumsi perlu 

dilakukan penelitian yang sama pada daerah lain 

4. Masih banyak dokumen, teks-teks klasik yang menyimpah mengenai 

sejarah Ilmu Sejati, mengenai pendirinya serta biografi serta 

perkembangan ajaran Ilmu Sejati saat ini.  

5. Penting dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai sikap perilaku pelaku 

komunikasi keluarga penganut aliran kepercayaan lainnya yang 

disesuaikan dengan ajarannya serta bisa mengidentifikasi melalui 

komunikasi prespektif Asia 
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LAMPIRAN 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Wawancara 1 : Adi  

Wawancara Tanggal 07 Oktober 2017, Pukul 18.00 (Rumah) 

S : Pak, maaf lagi sibuk ta? 

A : Ora nduk, ono opo kok sawangane penting? 

S : Ndak Pa, shita penasaran sama cerita e Papa awal mula pas Mbah Kung ngejak 

papa ngikut Ilmu Sejati seperti apa pa? 

A :  Awal mulae papa nggak paham sekali mengenai ajaran Ilmu Sejati nduk. 

S :  Loh, Ilmu Sejati iku yang dianut sama Mbahkung dan Mbahti ket biyen ta Pa? 

A : Iyo mesti ta nduk, wong mbah e Papa dulu yo nganut Ilmu Sejati, dadi yo 

nggak salah kalau anaknya (Mbahkung) mengikuti kemauan orangtuanya.  

S : Oalah gitu to ceritane. La terus awalnya gimana Pa kok bisa papa diajak? 

A : Awal mula e papa iling nemen, pas iku papa sik SD Papa dijak Mbahkung 

unjung-unjung ke tempat pelajaran Ilmu Sejati sing tempate disebelah 

selepanne mbah. Terus nek ono ulangtahun Ilmu Sejati Papa selalu diajak 

mbah soale mesti dirayakan karo nanggap wayang dan pastine acarane meriah 

dan akeh sing nonton.  

S :  Pas pelajaran iku isine opo ae pa? 

A  : Papa waktu itu yo mek sukur ngrungokno ae ga paham maksude soale gawe 

boso jowo sing alus dadi papa durung paham wong papa sek cilik 

S  :  Terus waktu pagelaran wayang iku ceritone opo Pa? Lakone sopo? 

A : Dadi yo ceritane wayang pas iku papa sik iling kisah Dewa Ruci iki intine 

untuk mendapatkan "inti pengetahuan sejati" (Tirta Prawitasari) Sang Bima 

harus menempuh ujian fisik dan mental sangat berat, (Hutan Tibaksara 

"tajamnya cipta"; Gunung Reksamuka, "pemahaman mendalam"). Sang 

Bimasena tidak akan mampu menuntaskannya tanpa membunuh raksasa 

Rukmaka "kamukten, kekayaan" dan Rukmakala "kemuliaan". Tanpa 

mengendalikan nafsu dunianya dalam batas maksimum. Perjalanannya 

menyelam ke dasar laut diartikan dengan "samodra pangaksami" 

pengampunan. Membunuh Naga yang mengganggu jalannya simbol dari 

melenyapkan kejahatan dan keburukan diri. Pertemuannya dengan Sang 

Dewa Ruci melambangkan bertemunya Sang Wadag dengan Sang Suksma 

Sejati. Masuknya wadag Bima kedalam Dewa Ruci dan menerima Wahyu 

Sejati bisa diartikan dengan "Manunggaling Kawula-Gusti", bersatunya jati 
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diri manusia yang terdalam dengan Penciptanya. Kemanunggalan ini mampu 

menjadikan manusia untuk melihat hidupnya yang sejati. Dalam istilah 

Kejawen "Mati sajroning urip, urip sajroning mati". (Mati di dalam Hidup, 

dan Hidup di dalam Mati). Ini adalah esensi dari Kawruh Kejawen. 

Perjalanan tasawuf untuk menukik ke dalam dirinya sendiri. Lakon ini 

menjadi berat, karena cerita di dalamnya mengandung jalan kontemplasi 

tentang asal dan tujuan hidup manusia (sangkan paraning dumadi), 

menyingkap kerinduan akan Tuhan dan perjalanan rohani untuk 

mencapaiNya (manunggaling kawula Gusti). 

S : Waduh abot yo Pa ceritane.  

A : Yo ngono iku cerito wayange nduk. Lha ket cilik wes dibiasakno mbah ndelok 

wayang dadi smpe Papa tuwek ngene yo seneng nemen karo wayang. Coba 

arek saiki nek dikongkon milih ndelok wayang op bioskop pasti milih ndelok 

bioskop ya to? 

S : Yo mesti ta Pa, arek jaman saiki ngno kekinian mikir wayang iku gak asik 

tontonan e wong tuwek dan mboseni. Padahal nek paham karo alur ceritone 

wayang iku lebih apik dibanding film-film ndek bioskop.  

A : Tak terusno maneh yo Ilmu Sejati iku ben tahun e ngrayakno ulangtahun mesti 

nanggap wayang kulit.  

Wawancara Tanggal 09 Oktober 2017, Pukul 10.00 (Rumah) 

S : Pa, aku oleh takon maneh ta mengenai terusan cerito papa wkatu iku awal 

mula dikenalno mbahkung karo Ilmu Sejati sawise dijak nonton wayang? 

A : Iyo nduk gakpopo dadi ngene ceritane, sawise papa dijak mbah ndelok 

wayang pas dino Minggu papa moro dijak Mbah ngunjungi koncone jenenge 

Pakde Syarief. 

S : Sopo pa Pakde Syarief iku? Sodarane kene ta pa? 

A : Guduk nduk, Pakde Syarief iku koncone Mbah podo-podo nganut Ilmu Sejati 

S : Terus papa gelem ta pas dijak Mbah nang omahe pakde? 

A : yo gelem ta timbang ndek omah ora lapo-lapo yo papa melu wae.  

S : Ndek omahe pakde syarief papa diajak ngomong opo wae pa? 

A : Dadi awale pakde iku cerito la nek misale papa wes sunat, berarti papa wes 

gedhe dadi kudu bisa nggantekne mbahkung. Opo maneh papa kan anak 

lanang siji-sijine ndek keluargane papa. trus pakde ngajari macem-macem 
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mulai kudu manut karo wong tuwo, ngomong kudu duwe toto kromo terus 

nek wayahe mangan nggak oleh kao ngomong.  

S:  Diomongi iku ae ta pa? 

A : Ono maneh diajari carane sholat, sholate ilmu sejati iku bedo karo liyane cara 

sholate kene iku nggak tergantung waktu karo panggen, contohe napas iku 

termasuk sholat sing artine sakwayah-wayah kene kudu iling karo sing kuoso 

iku wes termasuk sholat.  

S :  Loh berarti cara sholate bedo ya Pa karo carane wong agama Islam nek 

sholat? 

A : Yo jelas bedo nduk, wong ajarane bedo nek Islam lak wayahe sholat Lima 

Waktu Isya, subuh, Lohor, Ashar, Maghrib iki jelas dibatesi waktu dan 

tempate to? 

S :  Iyo pa, lha terus papa biyen diomongi ngno papa yo melu nglakokno? Yo 

jelas melu to nduk wong papa biyen kan wedi karo mbahkung nek ga dituruti 

yo iso diamuk.  

A : Oalah ngno ta pa ceritone 

 

Wawancara Tanggal 10 Oktober 2017, Pukul 20.00 (Rumah Mbah) 

A : Ketika siang hari sepulang papa sekolah, moro-moro Mbahkung ngampiri 

papa terus ngajak ngobrol 

S : Ngobrol opo pa ngno iku?  

A : Yo akeh nduk, awal e takon masalah sekolah terus papa takon masalah 

sholat sing dilakoni mbah koyo opo. 

S : Emange piye Pa sholat e Mbah bedo ta karo kene? 

A : Bedo nduk sholat e, Mbahkung sempet cerito bahwa pas Papa wes sunat 

iku kewajibane Papa mendengarkan pelajaran Ilmu Sejati dari Mbahkung 

S : Pelajaranae iku penjelasane yoopo Pa? 

A : Singkat e ngene, penjelasan mengenai sejatine wong urip nang dunyo iku  

asale tekan winih e Bopo Lan Biyung mulai tekan kandungan nganti saiki 

Papa gedhi. Mbahkung cerito bahwa sejatine Mbahti ngasuh Papa mulai 

bayi sampe saiki iku karo perjuangan. Mbah yo ngomong nek sewajare 

Papa kudu mbales baktine nang wong Tuwo carane karo meloki 

kebiasaane Mbahkung karo Mbahti 
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S : Kebiasaan Mbahkung karo Mbahti semacam opo pa?  

A : Yo kebiasaan sholat e ngene penjelasane  Sholat iku adalah rukun agama, 

sing iso ngresiki awake dewe tekan sifat gak apik, sholat didadekno salah 

sijine antarane  ngelmu dan laku bagi kalangan islam kejawen Koyok 

Papa iki. Ngelmu lan laku gawe masyarakat Ilmu Sejati iku adalah aturan 

tingkah laku sing apik lan mulyo sebagai pedoman uripe manungso ing 

dunyo iki. Penjelasan liyone, sholat itu wujud syukur menyang Sing 

Kuoso sing ngekei urip, dadi sholat iku ora usah ndelok waktu lan pas 

kene iling marang sing gawe urip ndang budhal o Sholat! Yen semisal 

ono sikap e kene gak apik ndang o njaluk sepuro karo sing Kuoso. Ngno 

iku nduk ajarane Mbahkung. 

S : Oalah ngno to Pa? Erus Papa akhire piye? Ya melu sholat sesuai ajarane 

Mbah ta? 

A : Yo mesti ta nduk wong papa dididik e karo Mbah dadi opo ae tingkah 

lakune mbah sebagai anak yo niru to.  

 

(Wawancara 24 Oktober 2017, Pukul 16.00 Rumah Bude) 

A : Pas Papa pulang ke Ndawar Mbahkung noro ngampiro Papa terus 

ngomong nek mbah khawatir karo anake misal mbah kung mben gak 

ono. Padahal ajaran sing anak-anake ikuti iku ajaran salah menurut Mbah 

ajaran sing bener kuwi ajarane mbahkung (Ilmu Sejati). Mbahti pisan 

melu mbahkung nganut Ilmu Sejati terus mbah nyeritakno kesedihane 

nek keempat anake ora ono sing melu ajarane mbahkung iku masalahe 

opo? Opo ajarane ono salahe? 

S :  Lho la terus ngno iku Papa perasaane piye Pa? Papa opo tetep   njawab 

pertanyaane Mbahkung opo meneng ae? 

A : Asline Papa ngono ora ono maksud nglamak nang Mbahkung tapi 

berdasarkan pengetahuane Papa yo jawab pertanyaane mbahkung 

secara alus nduk. Terus Papa njelasno koyok ngene Menurut Papa, nek 

agomo iku keyakinan tekan hati nurani, dadi ora iso dipaksakno opo 

maneh mulai SMA sampe hendak menginginkan untuk berkuliah Papa 

wes konsultasi karo wong akeh tuker pikiran karo wong-wong 

mengenai agama islam lan Papa yo entuk informasi tekan pengajian-

pengajian dadi pikirane Papa terbuka lan mantepno ati nganut agama 

Islam. Papa pas iku yo nyuwun sepuro nang Mbah soale ra iso neruske 

ajaran Ilmu Sejati sing dianut Mbahkung. Papa yo ngomong nek 

sodara-sodarae papa iku ora ono pikiran nek gak berbakti nang 

Mbahkung karo Mbahti. Papa yo ngomong nyuwun dungone mbahkung 

supoyo Ppa karo dulurane kabeh selamet. Anak-anake Mbah kabeh yo 

podo ndungakne Mbahkung karo mbahti supoyo selamet.  

S :    Oalah dadi ngono to Pa ceritane? Ngono Mbahkung ora nesu Pa? 
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A :   Awale yo nesu, suwe-suwe yo ora soale anake kan ngomonge carane 

alus lan ono alesane dadi mbah terus meneng ae. 

 

 

(Wawancara 30 Oktober 2017, Pukul 13.00 Rumah) 

S   :  Pa, awal mula papa dengan mama untuk bergabung ke Ilmu Sejati seperti 

apa pa? 

A :  Pas iku, papa diajak bertemu karo Pakde Syarief, pakde syarief iku wakil 

wirid ndek Ilmu Sejati. Pakde Syarief njelasno nek misale Papa karo Mama 

wes mantep gabung nang Ilmu Sejati Mama Papa kudu melok aturan e karo 

ngucapno 2 kalimat syahadat sing unine :  

Ashadualla illah ha’ilalloh  

Wa’ashaduana Muhamaddarosululloh  

S :   Lho kok podho yo Pa, karo syahadat e wong Islam? 

A :    Lha terahno Ilmu Sejati iki iku Islam Kejawen kok.  

S :    Lha sak wise papa diminta ngucapno 2 kalimat syahadat terus Mama Papa 

melok’i ? 

A :  Yo Papa ucapno 2 kalimat syahadat iku karo Mama. Sakwise ngucapno 

kuwi mau Papa karo mama di anggep sah sebagai murid Ilmu sejati Dusun 

Wotgaru Desa Pucuk Kac. Dawarblandong, Kab. Mojokerto iku artine 

Mama karo Papa berhak melok lan oleh pelajaran Ilmu Sejati. 

S  :  Terus Pa? 

A :  Terus yo dijelasno yan wes gabung nang Ilmu sejati iku yen urip iku kudu 

bekerja keras, jujur, fokus, serius lan hemat  

S :  Sakwise Papa dan Mama dapet pelajaran iku terus Papa Mama di kehidupan 

sehari-hari koyok piye? 

A :   Papa Mama yo nglakokno urip sesuai karo aturan Ilmu Sejati  

S :    Terus setelah Papa Mama nang Pakde Syarief Mbahkung ngekei wejangan 

opo maneh Pa?  

A :   Semakin berjalan waktu Mama karo Papa mulai mikir supoyo pndah nang 

Kutho Malang gawe merubah nasib. Lha perkoro jarak antara Mojokerto 

nang Malang iku adoh, iku nggarakno Mama Papa nggak iso melok 

pelajaran Ilmu Sejati maneh terus ancene niat awal gabung Ilmu Sejati 

perkoro syarat tekan Mbahkung gawe Mama Papa supoyo iso rabi. Lha 

Mama Papa sebagai anak karo menantu yang baik nuruti karepane 

Mbahkung iku hal apik. Trus ceritane lanjut pas Papa umur 56 Tahun ono 

omongan serius antara Mbah kung karo papa. 

S :    Percakapan opo maneh Pa? 

A : Yo Mbahkung ngomong nek umure mbah wes tambah tuwek. Mbahkung 

khawatir nek anak-anake ora ono sing iso nglanjutno melu Ilmu Sejati Mbah 

iku berdosa soale ora iso ngarahno anake nang dalan sing bener 

S  :  Terus Papa Njawab opo Pa? 

A  :   Papa njawab nek Mbahkung ora usa maksa kehendak e anak-anake supaya 

ikut Ilmu Sejati, toh anak-anake yo ora ono sing mekso Mbahkung supaua 
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ikut ajaran Islam. anak-anak mek nyuwun nanng bapak supoyo iso 

ndungakno keslamatan gawe sak kabehe anake. Anak-anake mbah yo 

bakalan ndungakno Mbahkung karo Mbahti supaya selamet kabeh Lha ndek 

kene Papa tetep nggawe ajaran sing diterapno Ilmu Sejati, tapi tidak 

menyalahi ajaran agama Islam  

 

Wawancara 2 : Suwani 

(Wawancara Tanggal 1 November 2017, Pukul 14.30 Rumah Bude) 

S :   Bude sibuk ta? Shita boleh ngobrol-ngobrol ta? 

Su : hey Shit, rinio arepe ngobrol masalah opo? 

S :   Ngene lo bude, Shita itu penasaran yaapa se awal mulane bude ngerti tentang 

Ilmu Sejati sing dianut Mbahkung? 

SU: Cerita awal mulane pas bude kelas empat SD. Bude diajak Mbahkung 

unjung-unjung nang omahe Pakde Syarief 

S : Pakde Syarief iku sopo bude? Dulur ta? Terus hubungane opo karo Ilmu 

Sejati? 

SU: Pakde Syarief iku shaabte Mbahkung sing dadi pewirid nang Ilmu Sejati. 

Waktu nang omahe Pakde Syarief bude mulai ditakoni diajari opo ae karo 

Mbahkung, lantas bude cerito nek diajari itung-itungan, nyanyi. Terus pakde 

Syarief takon maneh mosok karo Mbahkung ora diajari pelajaran kehidupan. 

Bude langsung jawab yo diajari Pakde contohe ngregani wong tuwek, sopan 

santun, saling membantu karo wong liyo.  

S :  Sing dimaksud Hormat nang wong tuwo iku orangtua ae ta bude? 

SU: Sek yo ta jelasno ndek kene menghormati Orangtua iku penjelasane pertama 

hormat ke Bapak, Ibu, Guru, tetangga yang lebih tua, 

S :  Terus misal karo wong enom piye bude? Nggak perlu dihormati ta? 

SU: Yo Perlu ta. Saiki tak kei contoh yo ben kowe ora bingung 

S :   Piye bude? 

SU:Gampange ngene pas ono Gurumu njelasno pelajaran kene sebagai murid 

berkewajiban untuk mendengarkan dan memperhatikan ora oleh ngomong 

dewe karo kancane. 

S : Terus bude nek ketemu guru opo sing dilakoni? 

SU : yo nyopo, salaman  

S : Kalau ajaran sopan santun ke Guru gimana bude contohe? 
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SU: kalau lewat didepan guru membungkukkan punggung sambil ngomong 

permisi 

S : Terus nek sopan santun nang orangtua piye bude contohe? 

SU: Sopan santun nang kedua wong tuwo iku misale dipanggil orangtua kudu  

cepet menghadap, nek di printah wongtuwo kudu langsung dikerjakan 

S :   bude opo nglakoni itu semua? 

SU : Yo terkadang nek iling hehhehe... 

S :    Loh kok kadang se bude? 

SU :  Yo waktu iku bude kan sik cilik dadi kadang rodok2 nakal dadi sering gak 

dilakoni.  

S :    Terus asal mulae manusia kyok kita ngene asale tekan ndi Bude? 

SU : yo asale tekan perut e Ibumu 

S :   penjelasane yopo bude? 

SU : Waktu iku bude dijelasno karo Pakde Syarief nek asal muasale manusia iku 

diciptakan oleh Allah terus perantarane Orangtua yaitu Ibu Bapak kamu  

S : Oalah ngono to bude penjelasane.  

 

(Wawancara Tanggal 3 November 2017 Rumah Suwani) 

S : Bude bagaimana lanjutan cerita pas Mbahkung mulai ngajak Bude untuk 

bergabung Ilmu Sejati? 

SU: Waktu santai mbahkung ngomong serius ke Bude bahwa bude ini anak 

perempuan pertama Mbah khawatir nasib anak-anaknya nanti karena anak-

anaknya menganggap ajarane Mbahkung iku salah. Mbahkung cerita bahwa 

yang dijalani anak-anaknya adalah keliru Mbahkung merasa berdosa kalau 

tidak mbeberitahu kepada anak cucunya menegnai ajaran Ilmu sejati yang 

Mbahkung dan Mbahti anut. Mbahkung takut nantinya anak cucunya kesasae 

dikehidupan selanjutnya.  

S  :  Terus bude opo menyangkal kemauan e Mbahkung? 

SU: Bude ngomong bahwa bude paham opo sing diomongno Mbahkung. Bude yo 

ngomong nek bude nggak nyalahno mbahkung karo mbahti terus bude dikei 

pertanyaan karo Mbahkung kenopo anak-anake ora ono sing melu  

S : Terus bude carane njelasno ke Mbah piye? 
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SU : Bude ngomong bahwa ajarane Mbahkung bukan agama tapi kepercayaan. 

Bude juga njelasno bahwa ajaran Ilmu Sejati iku nggak bertentangan dengan 

agama. Ndek kene bude ngomong ke mbah nek Mbah kudune memeluk 

agama Islam tanpa menghilangkan ajaran-ajaran yang diberikan dalam Ilmu 

Sejati.  

S : Terus mbahkung ngomong apa lagi bude? 

SU : Mbahkung ngomong nek ilmu sejai iku apik untuk hidup bermasyarakat dan 

bernegara. Terus mbah ngomong bedanya karo Islam opo, ndek kene bude 

njelasno maneh nek Islam itu agama yang berasal dari Allah sedangkan Ilmu 

Sejati iku yang membuat adalah manusia yang biasa disbeut (guru) jadi 

kesimpulanya bukan merupakan agama. Mbahkung terus ngomong kalau 

Ilmu Sejati ajarannya tidak ada yang menyimpang yang berarti kebaikan. 

S : Maksud kebaikan menurut Mbahkung iku yang gimana bude? 

SU : Bude ngomong ke mbah kalau yang dianut Mbah dan bude beda makane 

bude nggak mau dipaksa mbah untuk ikut Ilmu Sejati, Bude juga tidak boleh 

memaksa Mbah untuk mengikuti keyakinan Bude. Mbahkung khawatir kalau 

anak-anaknya salah jalan. Bude juga menjelaskan kalau bude hanya berdoa 

semoga apa yang diyakini oleh Mbah dan anak-anaknya adalah benar.  

S :  Sampe kayak gitu Yo bude Mbah sama bude. 

SU : Yo sampe ngono ta ini kan ngomong keyakinan. 

 

Wawancara 3 : Endah 

(Wawancara 5 November 2017, Pukul 15.00 Rumah Endah) 

S :   Te, shita pengen tanya dulu shita pernah dicritani Ppa kalau tante pernah 

bertengkar dengan Mbahkung masalah Ilmu Sejati. Gimana tante ceritanya?  

L :    Iyo, mbiyen tante tau tukaran karo Mbahkung ceritane ngene pas tante 

ngunjungi Mbahkung kerumah bude, tante ngomong ke Mbahkung kalau 

mbah sekarang sudah mulai sakit-sakitan. Mbahkung harus mulai 

menyiapkan diri di usia tua ini dengan cara memohon ampun menyang 

Gusti Allah. Terus mbah njelasno bahwa mbah selalu berdoa memohon 

ampun kepada sing gawe urip (istilah dalam Ilmu Sejati) supaya diberikan 

kesehatan, diberikan panjang umur dan diampuni dosa-dosanya. Mulai saat 

iku tante ngajari kalimat syahadat “ashadualla Illaha Ilallah, Wa’Ashadu 

anna muhamadarr Rosululloh” itu dilaksanakans ecara terus menerus sedikit 

demi sedikit ketika ada kesempatan 

S :    Terus kelanjutanya gimana te? 
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L :    Lanjutane onok maneh, pas tante ke rumah bude Mbahkung mulai ngajak 

ngomong tante. Tante langsung nyeletuk pasti mau ngomong masalah Ilmu 

sejati. Disini mbah menjelaskan bahwa mbah kuwatir dengan kondisi mbah 

yang sudah sakit-sakitan kemudian meninggal nanti Mbah sudah nggak bisa 

menasehati anak-anaknya lagi.  

S :   terus tanggapane tante gimana Mbahkung ngomong gitu? 

L :   Tante langsung bilang bahwa anak-anak Mbahkung saat ini sudah pada tua 

sehingga sudah tau bisa memebdakan mana kebaikan dan mana keburukan 

termasuk mengenai keyakinan yang dianut. Terus mbahkung ngomong 

maneh makane Mbahkung perlu njelasno maneh bahwa Ilmu Sejati iku 

ngajarno kepada kita hal-hal sing apik termasuk perlakuan e kene nang 

keluarga, masyarakat nang sing gawe urip pisan.  

S :   Terus tante langsung menanggapi seperti apa? 

L :   Tante ngomong bahwa semua sodara wes paham mengenai ajaran sing 

Mbahkung anut iku mengajarkan hal-hal sing kudu digawe sebagai 

pegangan kehidupan manusia ning dunyo iki. Mbah sek ngotot nek ajarane 

bener anak-anake kok tidak mau mengikuti semua 

S :  Memang anak-anaknya tidak ada yang mengikuti yo te? 

L :  Ya ada yang sempat mengikuti terus berhenti. Disini Anak anake mbahkung  

menganggap apa yang diajarkan Mbahkung ke anak-anaknya adalah suatu 

kebenaran. Dan anak-anak yakin atas apa yang disampaikan oleh 

Mbahkung. Tnte terus ngomong kalau ajarane Mbahkung sudah diterapkan 

anak-anaknya dikehidupan sehati-hari, tapi iku adalah pedoman urip 

hubungan kita dengan sing nyiptakno ning Ndunyo yaitu Allah SWT yang 

merupakan keinginan masing-masing anaknya.  

S :  Terus mulai terjadi perdebatan ta te antara Mbah sama Tante? 

L :    mulai engkel-engkelan Tante karo Mbah. Mbah yakin nek Ilmu Sejati iku 

suatu ajaran kebenaran bentuk perilaku kita terhadap alam sekitar karo sinh 

gawe urip. Ndek kene tante mulai njelasno maneh nek Tante yakin, kalau 

kehidupan ndunyo iki  ono hubungane antara manusia dengan Allah SW 

sebagai pencipta alam dengan segala isinya. Ndek kene mbah mulai 

menyamakan ajarannya dengan agama islam 

S :   Terus penjelasan opo maneh te? 
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L :  Tante mulai konflik maneh karo mbah bahwa yang dimaksud tante iku 

kehidupan kita dengan lingkungan, sang pencipta menurut Tante itu Allah 

SWT. Sehingga makanya anak-anak Mbahkung semua menunaikan ibadah 

haji maka dari itu seharusnya Mbahkung bersyukur. Mulai saat itu 

Mbahkung mulai memahami dan mengikuti kemauan anaknya agar tidak 

salah jalan. 

S :   Gimana tante cara anak-anaknya untuk mengajarkan mengenai Agama islam? 

L :    Tante mulai meminta Mbahkung untuk menghapalakan syahadat. Setiap ada 

waktu bapak selalu diajarkan dan dituntun  oleh cucu-cucuny membaca 

syahadat, surat Al-Fatehah, Al-Ikhlas, An-Nas, terus secara rutin pas 

Mbahkung sakit keras anak-anak cucunya kan selalu membacakan surat 

Yasin yang dilakukan bergantian setiap harinya.  

S :   Alhamdulillah ya Te, Mbahkung bisa mengikuti agama Islam sesuai dengan 

tuntunan anak-anaknya.   

 

Wawancara 4 : Atun 

(Wawancara 8 November 2017, Pukul 12.00 Rumah Atun) 

S :    Bude boleh ngobrol sebentar tentang Ilmu Sejati? 

A :  Oh boleh, sini ta jadi ceritanya bermula ketika Bude diajak bicara dengan 

Mbahkung bahwa mbahkung saat ini sudah mulai tua bahkan anak-anaknya 

sudah berkeluarga semuanya 

S :    Terus bude? 

A :  Disitu mbah cerita bahwa Mbahkung menginginkan agar anak-anaknya hidup 

didunia ini mengikuti apa yang telah dianjurkan oleh Mbahkung 

S :     Seperti apa bude contohnya? 

A:   Mbahkung menejelaskan bahwa ajaran yang disampaikan mengenai Ilmu 

Sejati ke anak-anaknya itu benar dan Mbahkung Mbahti merasa berdosa jika 

nantinya anak-anaknya tidak melakukan ajaran tersebut. 

S :     Terus bude apa tidak memberikan jawaban atas oertanyaan Mbahkung? 

A :   Bude menjelaskan bahwa Bude dengan, Bude her, Edy, dan Lis itu Insya 

Allah sudah menjalankan apa yang Mbahkung mau dengan baik sesuai 

dengan apa yang Mbahkung lakukan setiap harinya. Disini Mbahkung tetap 

mengutarakan bahwa khawatir anaknya kesasar nantinya. Bude langsung 



 

247 
 

 

menjawab bahwa itu semua merupakan keyakinan Mbah mengenai ajaran 

Ilmu Sejati.  

S :  Memang bude atin dan saudara lainnya waktu itu memiliki pandangan 

berbeda seperti apa bude?  

A : Bude menejelaskan bahwa Bude dan sadara yang lain telah memeiliki 

keyakinan yang berebeda dengan Mbahkung hanya saja untukk kehidupan 

di dunia juga hubungan anatara Bude dengan keluarga, dengan lingkungan 

masyarakat tidak jauh berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Mbahkung 

dalam Ilmu sejati.  

S :   Selanjutnya apa Mbahkung kemudian menanyakan kembali mengapa anak-

anaknya tidak ada yang mengikuti kalau ajarannya tidak ajuh beda 

A :   Iya mbahkung tanya seeperti itu, terus bude menejlaskan lagi bahwa bedanya 

hanya terletak pada hubungan kami dengan sang Pencipta yaitu Allah SWT 

yang menciptakan dunia dengan segala isinya termasuk manusia. Nah disini 

bude menjelaskan perbedaanya kalau Mbahkung bertakwa kepada sing 

gawe urip lewat Bopo Guru sedangkan Bude dan saudara lainnya bertakwa 

kepada Allah SWT sang Pencipta.  

S :    Terus tanggapan Mbah Gimana bude? 

A :  Mbah mulai mengerti kemudia bude menjelaskan lagi, karena usia Mbahkung 

yang semakin tua dan mulai sakit-sakitan maka Bude dan saudara-saudara 

berharap agar Mbahkung banyak berdia agar diampuni segala dosanya serta 

diberikan umur panjang.  

S :    Terus apa jawabannya mbah Bude? 

A :  Mbahkung menjawab bahwa Mbah juga seslalu berdia untu keselamatan 

dunia dan akherat serta mendoakan anak-anak agar tidak tersesat. Sampai 

akhirnya dengan semakin menginjak usia Tua Mbahkung dibawa untuk 

tinggal bersama Bude Her yang ertujuan agar Mbahkung bisa lebih terawat. 

Silaturahmi antara Bude dengan Mbahkung selalu dilakukan ketika ada 

kesempatan untuk berkunjung ke Malang.  

S :    Terus ketika sudah tua keadaan mbah speerti apa Bude? 

A :   Menginjak usia 87 Tahun kesehatan Mbahkung mulai menurun, nafsu makan 

berkurang, dan daya ingat semakin menurun. Sebagai akibat semakin tuanya 

Mbahkung dan domisili Mbah yang di Malang membuat berkurangnya 

intensitas mbahkung dalam mengajarkan Ilmu Sejati kepada anak-anaknya. 

Kurang lebih dua tahun Mbahkung sudah mulai berhenti mengikuti kegiatan 

Ilmu sejati.  

S :    Terus apa yang dilakukan anak-anaknya bude ketika Mbah sudah mulai tidak 

mengikuti Ilmu sejati? 
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A : Disaat itu, seluruh anaknya mulai berusaha sedikit demi sedikit untuk 

memasukkkan agama Islam ke Mbahkung, meskipun agak sulit. Tetapi 

dengan tekat yang besar semua anaknya selalu memberikan pengetahuan 

agama Islam melalui cerita-verita mengenai keakinan Islam. Sehingga 

wkatu itu Bude mulai mengajarkan Syahadat kepada Mbahkung 

S :   Terus apakah mbahkung mau mengikuti kemauan bude? 

A :  Bude mulai mengajarkan Syahadat kemudian mbahkung cerita bahwa di 

ajatanya juga ada. Karena kodnsii Mbhakung yang sudah pikun dan 

pendengaran berkurang maka Bude dengan sabar menuntun Mbahkung 

untuk mengikuti lafadz Syahadat yang Bude ucapkan. Dua kalimat Syahadat 

itu diajarkan ke Mbahkung secara rutin, meskipun dengan segala 

keterbatasan pendengaran dan kemampuan Mbahkung berbicara. Tidak 

hanya itu Bude juga sudha memulai membacakan Al-Fatehah, Al-Ikhlas, 

An-Nas dengan cara dibisikkan melalui telinga. 

S :  Oh iya Bude aku masih ingat ketika itu. Terkadang aku juga menuntun 

Mbahkung dengan membacakan Ayat Suci Al-Quran ditelinga Mbahkung. 

A :  Ya, kamu ternyata masih ingat. Sampai pada akhirnya Mbahkung sakit dan 

Koma, namun slantunan ayat-ayat suci Al-Quran terus berjalan tetap 

dibisikkan oleh Kakak, adik serta cucu-cucu Mbahkung. Mskipun 

Mbahkung sudah tidak bisa berbicara menirukn lafal surat pendek tersebut. 

Tetapi Alhamdukillah masih ada respon dari Mbahkung terbukti dengan 

cara meneteskan air mata dan menganggukan kepala.  

S :  Alhamdulillah Bude Mbahkung sudah tenang disana.  
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