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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan ratusan suku bangsa, 

didalamnya memiliki keragaman budaya yang mencerminkan kekayaan 

bangsa yang luar biasa. Kebudayaan daerah ini menunjang terciptanya 

kebudayaan nasional, kita wajib bersyukur karena atas anugerah Tuhan Yang 

Maha Esa Indonesia diberi kekayaan berupa kebudayaan yang terlahir dari 

berbagai daerah dan suku yang berbeda. ”Kebudayaan bangsa ialah 

kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi-daya rakyat Indonesia 

secara keseluruhan, kebudayaan lama dan asli sebagai puncak-puncak 

kebudayaan di seluruh daerah Indonesia ini terhitung sebagai kebudayaan 

bangsa” (Penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945).  

Salah satu  kebudayaan yang masih hidup dalam masyarakat di setiap 

suku-suku bangsa adalah kepercayaan masyarakat, yang dihayati secara 

turun-temurun oleh masyarakat  pendukungnya tersebut telah banyak  

memberi kontribusi bagi bangsa Indonesia, tidak saja karena merupakan salah 

satu akar tumbuh kembangnya kebudayaan Indonesia dan yang menjadi ciri 

kebudayaan daerah setempat, lebih dari itu karena dalam kepercayaan 

masyarakat sarat dengan makna dan nilai-nilaiyang sangat bermanfaat bagi 

kehidupan manusia (Purwadi, 2005. 206-208).  
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Mengenai kepercayaan masyarakat terdapat dua substansi yang 

mendasar yaitu substansi manusia sebagai pemeluk kepercayaan dan 

substansi yang dipercayai, dalam kehidupan setiap langkah manusia melalui 

serangkaian ritus-ritus, yang merupakan simbol untuk mengungkapkan 

perasaan hati dalam hubungan seseorang dengan sesuatu yang 

dipercayainya,digunakannya ritus sebagai simbol tersebut, karena dalam 

hubungannya dengan “yang dipercayai” itu, manusia sering tidak mampu dan 

tidak mempunyai alat untuk menjelaskan.(Suyatmi, 2008, 5). “Ritus” dalam 

kamus Latin-Indonesia (K.Prent C.M,1999) berarti “tata cara keagamaan” 

atau “upacara keagamaan” Sedangkan dalam kamus lengkap Inggris-

Indonesia, Indonesia-Inggris (S.Wojowasito dan W.J.S.  Purwodarminta, 

2000)  “ritus”  berasal dari kata “rite” yang  juga berarti “upacara” (agama). 

Pada kenyataannya, kata “ritus” sering digunakan dalam kaitanya 

agama dan kepercayaan masyarakat, yang berarti “ibadat”. Sebagaimana 

dikemukakan Usman Pelly (2001) dalam Ritual Dan Tradisi Islam Jawa   

bahwa “ibadat” (ritus) adalah bagian dari tingkah laku religius yang aktif dan 

bisa diamati, termasuk: mantra, ucapan-ucapan formal tertentu, nyanyian, 

doa, pemujaan, puasa, tarian, mencuci, membaca,memakai pakaian khusus, 

menyembelih atau melakukan kurban”, lebih lanjut dikatakan bahwa sifat 

sakral pada ritus, seperti halnya benda-benda sakral yang dipergunakan dalam 

ritus itu, tidak tergantung pada ciri hakiki dari tingkah laku atau benda-benda 

material itu, tetapi kepada mental dan sikap emosional kelompok masyarakat 

pemeluk kepercayaan itu. 
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Sedangkan kata “ritual”berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan 

hal-ikhwal “ritus” (Kamus Besar Bahasa Indonesia , 1995:571, 994), dengan 

demikian kata “ritual” berarti rangkaian tindakan atau perbuatan  yang terkait 

kepada aturan tertentu menurut adat atau agama berkaitan dengan tradisi dan 

kepercayaan masyarakat. Bagi masyarakat muslim Jawa, ritualitas sebagai 

wujud pengabdian dan ketulusan penyembahan kepada Allah, sebagian 

diwujudkan dalam bentuk simbol-simbol ritual yang memiliki kandungan 

makna mendalam, simbol-simbol ritual merupakan ekspresi atau 

pengejawantahan dari penghayatan dan pemahaman akan “realitas yang tak 

terjangkau” sehingga menjadi “yang sangat dekat”, dengan simbol-simbol 

ritual tersebut terasa bahwa Allah selalu hadir dan selalu terlibat ”menyatu” 

dalam dirinya, simbol-simbol ritual tersebut diantaranya adalah ubarampe 

(piranti atau hardware dalam bentuk makanan), yang disajikan dalam ritual 

selamatan (wilujengan), ruwatan dan sebagainya, hal ini merupakan 

aktualisasi dari pikiran, keinginan dan perasaan pelaku untuk  lebih 

mendekatkan diri kepada Tuhan. Upaya pendekatan diri melalui ritual 

sedekahan, kenduri, selamatan dan sejenis tersebut sesungguhnya adalah 

bentuk akumulasi budaya yang bersifat abstrak (Endraswara, 2003:195) 

dalam Simbolisme Dan Sufisme Dalam Budaya Spiritual Jawa. 

Berkaitan dengan segala aktifitas manusia dalam kaitannya dengan 

kepercayaan masyarakat masih dilakukan hingga kini, maka dikatakan 

sebagai tradisi. Menurut kamus bahasa Latin-Indonesia yang ditulis oleh 

K.Prent C.M (1999) kata “tradisi” yang dalam bahasa Latin “tradisio” berarti 
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diteruskan atau kebiasaan, dalam pengertian sederhana “tradisi” adalah 

sesuatu yang dilakukan sejak lama dan menjadi bagian kehidupan suatu 

kelompok masyarakat, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. 

Adapun hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi 

yang diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya, baik tertulis maupun 

lisan (sering kali) lisan, tradisi merupakan bagian dari kebudayaan. 

“Selikuran” di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten 

Semarang, Provinsi Jawa Tengah, merupakan suatu kegiatan keagamaan 

(ritual keagamaan),mengingat kegiatan tersebut masih dilakukan hingga 

kini,serta memenuhi unsur-unsur dalam definisi “Tradisi” maka “Selikuran” 

dikatakan pula sebagai “Tradisi” masyarakat Desa Nyatnyono.Adapun 

maksud dari Tradisi tersebut adalah untuk memperingati wafatnya K.H. 

Hasan Munadi,beliau merupakan seorang tokoh kharismatik keagamaan yang 

hidup di zaman “Wali Songo”, beliau juga termasuk tokoh penyebar agama 

Islam di tanah Jawa, termasuk salah satunya di Desa Nyatnyono, Kecamatan 

Ungaran Barat, Kabupayen Semarang, beliau meninggal pada tahun 1590 

(seribu lima ratus Sembilan puluh) dalam usia 130 tahun,bertepatan dengan 

bulan puasa/ bulan Ramadhan tanggal 21 (dua puluh satu), yang oleh 

masyarakat setempat tradisi ini diberi nama “Selikuran”,adapun kata 

“Selikur” sendiri dalam bahasa Jawa yang berarti 21 (dua puluh satu). 

Hingga saat ini,masyarakat di desa Nyatnyono tetap memegang teguh 

dan menjalankan tradisi “Selikuran” setiap tahunnya, dimana pada saat 

penulis mengikuti secara langsung kegiatan “Selikuran” tersebut merupakan 
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tradisi “Selikuran” yang ke 420 (empat ratus dua puluh) kalinya 

diselenggarakan. Maksud dan tujuan diadakannya tradisi “Selikuran” 

khususnya di Desa Nyatnyono adalah sebagai perwujudan rasa syukur kepada 

Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan hidayah/petunjuk Nya melalui 

K.H. Hasan Munadi sehingga mereka mengenal agama Islam yang dapat 

merubah kehidupan penduduk Desa tersebut menjadi jauh lebih beradab, 

lebih baik, mengenal nilai-nilai luhur yang pada akhirnya membentuk pribadi 

mereka menjadi masyarakat muslim yang saleh, rukun, saling menghormati 

satu sama lain, hal-hal tersebut merupakan modal dasar yang dibutuhkan 

untuk dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan, dalam perkembangan 

masyarakat di zaman seperti sekarang ini, dapat pula secara langsung 

menggugah masyarakat agar tidak meninggalkan budaya warisan nenek 

moyang, serta terus-menerus berusaha melestarikannya, hal inilah  yang 

kemudian dapat membentuk pribadi yang berbudaya. 

Adapun pengertian “Selikuran” bagi umat Muslim secara umum, 

merupakan saat diturunkannya wahyu atau petunjuk, tuntunan kepada nabi 

Muhammad SAW. Dikatakan pula bahwa pada malam itu Allah SWT 

mengatur dan menetapkan khiah dan strategi bagi nabi Muhammad SAW, 

guna mengajak manusia kepada agama yang benar dimana pada akhirnya 

akan menetapkan perjalanan sejarah umat manusia baik sebagai individu 

maupun kelompok. (M.Quraish Shihab,1997) dalam wawasan Al-Quran. 

Adapun 21 Ramadhan atau popular dengan sebutan “Selikuran” merupakan 

saat yang ditunggu-tunggu umat Islam (biasanya kegiatan,ritual tersebut 
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dilakukan malam hari sebelum tanggal 21/malam 20 Ramadhan) sebab salah 

satu diantara malam-malam ganjil khususnya setelah menjalani 20 hari puasa, 

dipercaya sebagai “Malam Lailat Al-Qadar, malam tersebut memiliki 

kemuliaan lebih dari seribu bulan.   

Dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut diatas maka penulis 

tertarik untuk meneliti dan mengangkatnya dalam bentuk skripsi dengan judul  

“TRADISI SELIKURAN” NYATNYONO UNGARAN  BARAT-

KABUPATEN SEMARANG JAWA TENGAH TAHUN 2011 

 

B. Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan, tersebut maka yang 

menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana tahapan pelaksanaan tradisi “Selikuran”  tahun 2011 di Desa 

Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang agar tetap 

berlangsung ? 

2. Apa sajakah macam dan makna perlengkapan yang digunakan dalam 

pelaksanaan tradisi “selikuran” tahun 2011 di Desa Nyatnyono, 

Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang? 

3. Nilai-nilai apa sajakah yang terkandung di dalam pelaksanaan tradisi 

“Selikuran” tahun 2011 di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, 

Kabupaten Semarang? 
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4. Bagaimana persepsi masyarakat (golongan tua dan muda) Desa 

Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat,Kabupaten Semarang terhadap 

pelaksanaan  tradisi  “Selikuran” tahun 2011? 

5. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan masyarakat Desa     Nyatnyono 

untuk mempertahankan/melestarikan tradisi “Selikuran”? 

   

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian yang penulis lakukan ini bertujuan untuk: 

1. Mendeskripsikan tahapan pelaksanaan tradisi “Selikuran”tahun 2011 di 

Desa Nyatnyono, Kecamatan  Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. 

2. Mendeskripsikan macam dan makna perlengkapan yang digunakan dalam 

pelaksanaan tradisi “Selikuran” di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran 

Barat, Kabupaten Semarang tahun 2011 tersebut. 

3. Mendeskripsikan nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi 

“Selikuran” tahun 2011 Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, 

Kabupaten Semarang 

4. Mendeskripsikan persepsi masyarakat (golongan tua dan muda) Desa          

Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat,Kabupatrn Semarang terhadap 

pelaksanaan tradisi “Selikuran” tahun 2011. 

5. Mendeskripsikan upaya masyarakat Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran 

Barat, Kabupaten Semarang dalam menjaga/melestarikan tradisi 

“Selikuran”. 
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D. Manfaat Hasil Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

       Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan 

dan pengetahuan mengenai kebudayaan dan nilai-nilai yang terkandung di 

dalamnya bagi masyarakat, sedangkan bagi penulis penelitian ini 

merupakan salah satu syarat dalam membuat karya ilmiah dalam bentuk 

skripsi dan dapat menambah sumber bahan kajian bagi program studi 

PPKn khususnya yang berkaitan dengan mata kuliah Hukum Adat dan 

Antropologi Budaya.  

b. Manfaat Praktis 

      Penelitian ini bermanfaat bagi Pemda Kabupaten Semarang    dalam 

rangka melestarikan kebudayaan daerah khususnya dalam bidang 

pariwisata oleh Dinas Pariwisata. 

 

 


