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ABSTRAK 
 

Siti Ma’rifatunni’mah NIM. 1530110048, Tradisi adat  Jawa tentang 
nyumpet di desa pancur kecamatan mayong kebupaten Jepara Studi 
Living Quran (Qs. Al  Baqarah (2): 170). Program Starata 1  (S.1) Fakultas 
Ushuluddin, Program Studi Ilmu Al Quran dan Tafsir (IQT) IAIN Kudus, 
2019.  

 Tradisi nyumpet ialah sebuah tradisi yang ada di Jawa, tradisi ini 
masih sangat di percaya oleh sebagian besar masyarakat Jawa, khususnya 
masyarakat di desa Pancur kecamatan Mayong kabupaten Jepara, tradisi  ini 
biasanya dilakukan saat adanya nikahan atau khitnanan, karna tidak semua 
orang bisa melakukan ritual nyumpet, disini lah pentingnya adanya dukun 
nyumpet di daerah pancur dan sekitarnya dan nyumpet sendiri biasanya di 
pawangi atau dukuni oleh kyai atau sesepuh desa setempat, tradisi ini adalah 
bentuk akulturasi Islam dengan budaya Jawa.  

  Adapun Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah untuk mengetahui bagaimana prosesai dan kegunaan nyumpet serta 
relevansi Qs. Al Baqarah (2): 170 menurut tokoh agama dan Penelitian ini 
adalah penelitian kualitatif, yaitu  yaitu penelitian yang menggunakan filed 
research (penelitian lapangan), yakni  prosedur penelitian yang menghasilkan 
data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 
berperilaku yang dapat diamati, metode pengumpulan data yang di pakai  
adalah wawancara, dokumentasi serta buku-buku kajian tafsir. Data diperoleh 
dari wawancara untuk memperoleh data tentang tradisi nyumpet di desam 
Pancur kecamatan Mayong, data buku di peroleh dari hasil penjelasan serta 
pandangan tradisi nyumpet menurut pemuka agama tersebut, setelah data 
terkumpul lalu dianalisa dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif 
yang mengacu pada analisis data secara induktif.  

 Dari hasil penelitian di desa Pancur kecamatan Mayong tradisi 
nyumpet sudah ada sejak zaman dahulu tradisi tersebut adalah warisan dari 
nenek moyang, dan masyarakat saat ini hanya melestarikan agar tradisi 
tersebut tidak punah dan hilang berjalannya perkembangan zaman saat ini.  
Tradisi nyumpet pun kini sudah berbeda seiring berkembangnya zaman, kalau 
zaman dahulu lebih kearah magis dan sekarang lebih kearah religi.  

Kata kunci :  Tradisi Nyumpet, adalah Tradisi Warisan Leluhur Nenek 
moyang Bentuk  Akulturasi Budaya Jawa dengan agama 
Islam 

 


