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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia diberkahi kekayaan, baik kekayaan alam juga kekayaan 

budaya yang melimpah. Menurut Geertz (1981, hlm. 1) “Di Indonesia terdapat 

lebih dari tiga ratus kelompok etnis yang berbeda-beda, masing-masing 

mempunyai identitas kebudayaan tersendiri, dan di kepulauan itu 

dipergunakan lebih dari duaratus bahasa khas.” Pendapat Adimihardja, (2008, 

hlm. 36) mengatakan bahwa “Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat 

yang majemuk dalam berbagai hal, seperti keanekaragaman budaya, 

lingkungan alam, dan wilayah geografisnya.” Kenyataan bahwa bangsa 

Indonesia merupakan bangsa yang majemuk bukan hanya karena keadaan 

alamnya, tetapi juga karena perkembangan sejarah bangsa Indonesia itu 

sendiri, mengingat Indonesia berada pada posisi strategis jalur perdagangan 

laut, yang mana merupakan persimpangan dagang Internasional. Para 

pedagang dari berbagai penjuru dunia banyak yang singgah di Indonesia, 

terjadinya interaksi budaya dari pendatang dan masyarakat Indonesia hingga 

kini menimbulkan pengaruh dari berbagai kebudayaan di luar Indonesia 

bahkan beberapa di antaranya berakulturasi dengan kebudayaan setempat.  

Beragam kelompok etnis yang ada di Indonesia memberikan 

sumbangsih beragamnya hasil kebudayaan, unsur-unsur kebudayaan seperti 

yang dituliskan Koentjaraningrat (2009, hlm. 165) yang meliputi ‘bahasa, 

kesenian, organisasi sosial,  sistem religi, sistem peralatan hidup dan 

teknologi, sistem matapencaharian, dan sistem pengetahuan’ dari satu daerah 

dengan daerah lainnya memiliki keunikan tersendiri. Kebudayaan tidak bisa 

dipisahkan dari masyarakat, “masyarakat adalah orang yang hidup bersama 

yang menghasilkan kebudayaan. Dengan demikian, tidak ada masyarakat yang 

tidak mempunyai kebudayaan dan sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa 
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masyarakat sebagai wadah pendukungnya.” (Soekanto, 1995, hlm. 187) dari 

pendapat Soekanto, jelaslah bahwa masyarakat merupakan pencipta 

kebudayaan. Adapun kebudayaan itu sendiri lahir, dari pemikiran yang 

menjadi kebiasaan, yang dijalankan bersama secara terus-menerus bila 

merujuk pada pengertian masyarakat yang lebih khusus, dalam bidang 

antropologi menurut Koentjaraningrat (2009, hlm. 118) bahwa “masyarakat 

adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-

istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa 

identitas bersama.” 

 Pada pandangan masyarakat modern, suatu kebiasaan yang dilakukan 

oleh suatu kelompok tertentu, yang menurut kelompok tersebut merupakan 

warisan leluhur, acap kali mendapat cap kegiatan “tradisional”. Mereka 

melihat hal-hal seperti itu sebagai bentuk kebiasaan yang sudah lama 

kelempok tertentu lakukan. Konsep tradisional sepertinya menggambarkan 

pada norma dan adat, yang dilakukan turun temurun dimana kegiatan tersebut 

sudah jarang ditemukan dalam suatu masyarakat pada umumnya, sedangkan 

tradisi merupakan satu acara khusus dalam waktu tertentu.  Identitas 

tradisional ataupun tradisi itu melekat karena masyarakat pendukungnya 

senantiasa melakukan kegiatan tersebut, dalam waktu yang berkelanjutan. 

Meskipun tidak menutup kemungkinan pengaruh zaman ikut serta dalam 

perkembangan suatu tradisi disuatu daerah tertentu. 

Adanya perkembangan dari pengaruh zaman, tidak lepas dari 

perkembangan masyarakat asal tradisi itu sendiri. Sebagaimana kebudayaan 

mengalami perkembangan seiring perkembangan masyarakat yang dinamis. 

Kemajuan dalam bidang ilmu teknologi komunikasi, idustrialisasi, 

telekomunikasi, telah membuka jaringan yang lebih luas, mengajak kita pada 

tatanan masyarakat dunia, dan mempengaruhi kebudayaan yang ada. 

Sepertihalnya pada tradisi misalin yang dijalankan masyarakat Desa 

Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis. Tradisi ini masih 

berjalan hingga sekarang sebagai identitas masyarakat Desa Cimaragas, 

meskipun mengalami beberapa perubahan dalam ritualnya, namun adanya 

kesadaran akan peninggalan dari leluhur yang sarat akan nilai-nilai kehidupan, 
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seperti nilai religi, gotong royong, budaya, masyarakat Desa Cimaragas 

beranggapan bahwa tradisi ini harus terus dilestarikan. Belum lagi, tradisi 

misalin ini erat hubungannya dengan sejarah kerajaan Galuh, dimana Kerajaan 

Galuh memiliki nilai kebesaran tersendiri bagi masyarakat Jawa Barat secara 

umum dan Ciamis secara khusus. 

Tradisi misalin merupakan suatu tradisi dalam menyambut datangnya 

bulan suci Ramadan, yang dilaksanakan di Situs Sanghyang Cipta Permana 

Prabu Digaluh Salawe di Dusun Tunggal Rahayu, Desa Cimaragas, 

Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis. Dalam masyarakat Sunda di Jawa 

Barat, ada pula istilah lain dalam menyambut bulan suci Ramadan, pada 

umumnya dikenal istilah munggahan, yaitu suatu acara kumpul keluarga inti 

untuk makan bersama menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Biasanya 

dilakukan malam hari menjelang besok paginya puasa. Munggahan hampir 

dikenal di seluruh Wilayah Priangan Timur, seperti Ciamis, Tasikmalaya, 

Garut, Sumedang, dan sekitarnya. Namun, dibeberapa daerah juga memiliki 

acara serupa munggahan dengan ciri khasnya masing-masing, seperti kegiatan 

papajar yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Kabupaten Cianjur. 

Tradisi misalin, munggahan, papajar merupakan konsep-konsep acara yang 

sama-sama menyambut bulan suci Ramadan, sama-sama terdapat agenda 

makan bersama. Yang membedakan, misalin tidak hanya melibatkan keluarga 

inti, tapi juga melibatkan masyarakat luas, orang tua, dewasa, juga anak-anak, 

bahkan sampai pejabat daerah seperti bupati. Didalam rangkaian acara tradisi 

misalin, pelaksanaan sesuai dengan norma dan adat karuhun (leluhur) 

dilaksanakan di tempat yang dikeramatkan, dan memiliki nilai sejarah yang 

diyakini berhubungan dengan kerajaan Galuh Gara Tengah. 

Menurut penuturan R. Latif Adiwijaya (Wawancara, 22 September 

2016) selaku juru kunci/kuncen Situs Sanghyang Cipta Permana Prabu 

Digaluh Salawe, misalin merupakan penggabungan 2 kata, terdiri dari kata 

‘mi’ yang berarti melakukan kegiatan dan kata ‘salin’ yang berarti mengganti. 

Tradisi misalin ini mengandung arti pembersihan diri menyambut bulan suci 

Ramadan, baik secara lahir juga batin. Secara batin, kita bertawasul 

memanjatkan do’a pada Yang Maha Esa dan musofahah bersalaman untuk 
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saling memaafkan sesama di dalam acara. Secara lahir, pembersihan 

lingkungan yang dimulai dengan bergotong royong membersihkan makam 

karuhun (leluhur) keluarga dan membersihkan lingkungan sekitar tempat 

tinggal. Makna lain dari tradisi misalin ini agar masyarakat yang hadir 

khususnya warga Galuh melakukan salin/merubah diri dari perilaku buruk 

menjadi lebih baik.  

Sebelum tahun 1991, tradisi misalin digelar sederhana dengan peserta 

yang  hanya sebatas warga Desa Cimaragas. Bahkan, ada pula beberapa warga 

yang menganggap tradisi misalin menyalahi norma agama. Dalam masa akhir 

tahun 1991 sampai tahun 2016, beragam upaya pelestarian dilakukan. Setelah 

Raden Latif Adiwijaya menjadi juru kunci menggantikan ayahnya yang 

bernama Ki Sanjuki, tradisi misalin mengalami perkembangan yang lebih 

terbuka. Tradisi misalin dalam masa juru kunci Raden Latif Adiwijaya mulai 

dikenalkan pada masyarakat lebih luas, tidak sebatas pada masyarakat 

Cimaragas saja. Selain itu, ada penambahan hari yang tadinya hanya satu hari 

menjadi dua hari, dengan penambahan acara berupa pagelaran antraksi seni 

budaya, selain untuk melestarikan kearifan lokal juga untuk turut mengangkat 

kesenian tradisional. 

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti 

tradisi misalin yang dilaksanakan di Situs Sanghyang Cipta Permana 

Prabudigaluh Salawe yang berada di wilayah administratif  Dusun Tunggal 

Rahayu, Desa Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis. Adapun 

beberapa alasan penulis mengkaji tradisi misalin adalah sebagai berikut: 

pertama, tradisi misalin yang sarat akan nilai kearifan lokal masih 

dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya meskipun arus modernisasi dan 

globalisasi telah turut serta bercampur dalam kehidupan sehari-hari 

masyarakat Cimaragas. Melihat dokumen foto 5 tahun terakhir, pada setiap 

acara tradisi misalin selalu ramai dihadiri oleh masyarakat, membuat penulis 

ingin mengetahui lebih dalam mengenai perkembangan tradisi misalin. 

Kedua, belum ada penelitian sebelumnya yang mengkaji tradisi misalin, 

penulis merasa khawatir tradisi misalin yang sarat akan nilai kearifan lokal ini 
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belum terdokumentasikan dalam bentuk tulisan, sehingga penulis berusaha 

turut serta untuk melestarikan tradisi ini dengan mendokumentasikannya 

menggunakan penulisan karya ilmiah. Mengingat bawha manusia adalah 

tempatnya lupa, dengan penulisan ini, bisa menjadi bahan untuk pegangan 

tentang kajian tradisi misalin kedepan. Ketiga, pemilihan rentang waktu 

penulisan dari 1991 sampai 2016. Alasan penulis mengambil waktu 1991 

karena pada tahun itu diangkatanya Raden Latif Adiwijaya sebagai juri kunci 

Situs Sanghyang Cipta Permana Prabudigaluh Salawe, yang mana pada masa 

ini, tradisi misalin lebih terbuka dengan dikenalkan pada masyarakat yang 

lebih luas. Sedangkan mengapa mengambil angka tahun 2016, karena 

masyarakat menganggap acara tradisi misalin tahun 2016 merupakan puncak 

paling mengesankan bagi upaya pelestarian tradisi misalin oleh masyarakat 

Cimaragas. Dengan hadirnya masyarakat luar yang lebih banyak, baik dari 

perorangan, budayawan, rombongan seni dari luar daerah sampai orang nomor 

satu di Ciamis yaitu Bupati H. Iing juga turut hadir dalam acara.  

Terjadinya dinamika dalam tradisi misalin, serta berbagai pertimbangan 

yang sudah penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji 

lebih dalam mengenai tradisi misalin yang dilaksanakan di Situs Sanghyang 

Cipta Permana Prabudigaluh Salawe yang berada pada wilayah Dusun 

Tunggalrahayu, Desa Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis. 

Penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Perkembangan Tradisi 

Misalin di Cimaragas Kabupaten Ciamis: Sebuah Kajian Historis Tahun 1991-

2016.” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

beberapa permasalaha yang akan dibahas sebagai kajian dalam skripsi ini. 

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana EksistensiTradisi 

Misalin Di Cimaragas Kabupaten Ciamis tahun 1991-2016? Untuk membatasi 

ruang lingkup penelitian maka peneliti memfokuskan permasalah dalam 

beberapa rumusan masalah yang dibuat dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan 

sebagai berikut: 
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1. Bagaimana asal mula lahirnya tradisi misalin di Desa Cimaragas 

Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis? 

2. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi misalin di Desa Cimaragas 

Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis tahun 1991-2016?  

3. Bagaimana perkembangan tradisi misalin di Desa Cimaragas 

Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis tahun 1991-2016? 

4. Apa saja upaya yang dilakukan oleh masyarakat, pelaku dan 

pemerintah untuk melestarikan tradisi misalin di Desa Cimaragas 

Kecamatan Cimaragas Kabupetn Ciamis? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka 

tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:. 

1. Mendeskripsikan asal mula lahirnya tradisi misalin di Desa Cimaragas 

Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis. 

2. Mendeskripsikan proses pelaksanaan tradisi misalin di Desa Cimaragas 

Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis tahun 1991-2016 

3. Mendeskripsikan perkembangan tradisi misalin di Desa Cimaragas 

Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis tahun 1991- 2016. 

4. Mendeskripsikan upaya-upaya masyarakat, pelaku dan pemerintah 

untuk melestarikan tradisi misalin di Desa Cimaragas. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian tentang tradisi misalin di Desa 

Cimaragas ini antara lain: 

1. Memperkaya penulisan sejarah lokal terutama tentang kajian tradisi di 

daerah Ciamis. 

2. Hasil dari penelitian mengenai perkembangan tradisi misalin di 

Cimaragas dari tahun 1991 – 2016 ini dapat menjadi salah satu sumber 

acuan pengembangan materi pelajaran sejarah. Pengembangan itu 

dapat dilakukan di SMA kelas X semester 1 (kurikulum KTSP) dengan 

Standar Kompetensi (SK) memahami prinsip dasar ilmu sejarah dan 

Kompetensi Dasarnya (KD) yaitu mendeskripsikan tradisi sejarah 
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dalam masyarakat Indonesia masa pra-aksara dan masa aksara. 

Sedangkan untuk pengembangan materi  dalam kurikulum 2013, 

tradisi  misalin ini dapat dikaitkan dengan materi sejarah wajib di SMA 

kelas X dengan Konpetensi Dasar (KD) 4.5 Menyajikan hasil 

penalaran dalam bentuk tulisan tentang nilai-nilai dan unsur budaya 

yang berkembang pada masa kerajaan Hindu Buddha yang masih 

berkelanjutan dalam kehidup bangsa Indonesia pada masa kini. 

3. Untuk pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat membantu 

dalam mengiventarisir aset daerah, untuk lebih lanjut dapat bersama-

sama dalam mengupayakan pelestarian tradisi yang ada di Kabupaten 

Ciamis. 

1.5 Struktur Organisasi Skripsi 

Hasil dari penelitian skripsi ini akan disusun ke dalam lima bab yang 

terdiri dari Pendahuluan, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Pembahasan, 

Kesimpulan dan Saran. Adapun fungsi dari pembagian ini bertujuan 

memudahkan penulisan agar sistematis. 

Bab I Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang penelitian yang 

di dalamnya berisi penjelasan mengapa masalah tersebut diteliti dan penting 

untuk diteliti. Bab ini juga berisi perumusan masalah yang disajikan dalam 

bentuk pertanyaan untuk mempermudah peneliti mengkaji dan mengarahkan 

pembahasan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta struktur organisasi 

skripsi. 

Bab II Kajian Pustaka. Pada bab ini peneliti memaparkan secara lebih 

terperinci mengenai konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan-

permasalahan dalam penelitian ini. Kajian-kajian yang bersifat teoritis tersebut 

dijadikan landasan pemikiran yang relevan dengan permasalahan dalam 

skripsi mengenai “Perkembangan Tradisi Misalin di Cimaragas Kabupaten 

Ciamis: Sebuah Kajian Historis Tahun 1991-2016.” 

Bab III Metode Penelitian. Dalam bab ini peneliti memaparkan 

mengenai metode atau cara-cara yang akan dilaksanakan dalam melakukan 

penelitian. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode historis 



8 
 

Edi Hidayat, 2017 
PERKEMBANGAN TRADISI MISALIN DI CIMARAGAS KABUPATEN CIAMIS: Sebuah  
Kajian Historis Tahun 1991 – 2016 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

atau metode sejarah. Metode sejarah menurut Gottschalk (1985. Hlm 32) 

adalah proses kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Sejalan dengan 

pendapat di atas, Garragan dalam Abdurahman (1999, hlm. 43) berpendapat 

bahwa metode sejarah merupakan seperangkat aturan yang sistematis dalam 

mengumpulkan sumber sejarah secara efektif, melakukan penelitian secara 

kritis dan mengajuka sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk 

tulisan. Disamping metode historis, peneliti juga menggunakan pendekatan 

secara interdisipliner, dimana pendekatan ini menggunakan konsep-konsep 

disiplin ilmu sosial lain yaitu Sosiologi dan Antropologi.  

Bab IV Misalin Pada Masyarakat Desa Cimaragas Kabupaten Ciamis 

Dari Tradisi Sampai Upaya Pelestarian Tahun 1991-2016. Dalam bab ini akan 

dipaparkan mengenai latar belakang kehidupan masyarakat Desa Cimaragas, 

asal mula tradisi misalin, proses pelaksanaan tradisi misalin, perkembangan 

tradisi misalin dan beragam upaya pelestarian yang dilakukan masyarakat 

tahun 1991 - 2016. 

Bab V Simpulan dan Rekomendasi, merupakan inti jawaban serta 

analisis peneliti terhadap masalah-masalah secara keseluruhan yang 

merupakan hasil dari penelitian. Hasil akhir ini merupakan hasil penelitian 

serta interpretasi peneliti mengenai inti dari pembahasan. Pada bab ini peneliti 

mengemukakan beberapa simpulan yang didapatkan setelah mengkaji 

permasalahan yang telah diajukan sebelumnya. Selain itu, peneliti 

mengemukakan rekomendasi baik untuk masyarakat maupun pemerintah 

setempat. 

 

 

 

 

 

 


