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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Istilah “tradisi” dalam kamus bahasa Latin-Indonesia dan Indonesia-Latin 

berasal dari kata “tradito” yang berarti “diteruskan atau kebiasaan”, dalam 

pengertian sederhana tradisi adalah suatu kegiatan yang dilakukan sejak lama dan 

menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya hal tersebut 

berasal dari suatu daerah, negara, atau agama yang sama. Hal terpenting dari 

“tradisi” adalah terdapatnya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi 

berikutnya, baik secara tertulis, ataupun secara lisan. 

Tradisi merupakan bagian dari kebudayaan suatu bangsa. Dalam 

membahas Tradisi Selikuran terdapat beberapa hal yang akan di bahas yaitu 

mengenai pengertian, tujuan, unsur-unsur, dinamika pelaksanaan, persepsi 

masyarakat serta upaya masyarakat sekitar terhadap Tradisi Selikuran tersebut. 

 

A. Tradisi Upacara Selikuran 

1. Selikuran (Haul Kyai Haji Hasan Munadi) 

Bulan Ramadhan merupakan bulan suci bagi umat  Islam, dalam 

bulan ini nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah SWT, berupa 

ayat-ayat yang kesemuanya diturunkan pada bulan Ramadhan selama dua 

20 tahun, 2 bulan, 22 hari, inilah kitab suci agama Islam Al-Quran.Pada 

bulan ini pula umat Islam diseluruh dunia melaksanakan ibadah puasa, 

setelah menjalani puasa sebanyak 20 hari, maka pada malam-malam ganjil 
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setelahnya diyakini merupakan malam Lailat al Qadar (malam yang 

kemuliaannya sama dengan seribu bulan). Sementara bagi penduduk Desa 

Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang yang 95% 

memeluk agama Islam, di bulan Ramadhan ini mereka juga memperingati 

“Selikuran”, (menyambut malam Lailat ulqadar) seperti saudara-saudara 

mereka umat muslim yanglain, “Selikuran”  juga berarti memperingati 

kematian (haul) Kyai Haji Hasan Munadi,  yang mana untuk tahun 2011, 

merupakan peringatan yang ke 420 kalinya dilakukan (empat ratus dua 

puluh) kali, dimulai sejak satu tahun setelah wafatnya Beliau Kyai Haji 

Hasan Munadi pada  malam dua puluh Ramadhan tahun 1541. 

Kyai Haji Hasan Munadi, berasal dari Demak, beliau  termasuk 

tokoh penyebar agama Islam ditanah Jawa, sehingga beliau juga dikatakan 

sebagai Waliyulloh, pada masa itu, banyak ulama, Kyai yang disebut 

sebagai Waliulloh, tidak hanya Wali Songo, beliau masih ada kaitan 

keluarga dengan Sunan Ampel (Jawa Timur) dan Sunan Kali Jaga, 

sementara bagi penduduk Desa Nyatnyono, karena beliaulah masyarakat 

mengenal agama Islam. 

Pada pelaksanaan tradisi “Selikuran”di desa Nyatnyono pada hari 

Sabtu, tanggal 20 bulan Agustus 2011 menghabiskan dana sebesar 287 

(dua ratus delapan puluh tujuh) juta rupiah, dana ini diperoleh dari sedekah 

di masjid Subulussalam, sumbangan dari pemerintah daerah Kabupaten 

Semarang, Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah, sumbangan pribadi 

bupati, beberapa pejabat  dilingkungan Kabupaten Semarang dan Propinsi 



11 

 

 

 

Jawa Tengah, dari beberapa pondok pesantren di Jawa Timur dan Jawa 

Barat, serta sumbangan suka rela dari warga desa Nyatnyono. 

 

B. Kebudayaan 

Terdapat tujuh unsur kebudayaan menurut Koentjaraningrat (2002: 203-

204) yaitu: 

a. Bahasa 

Sebagai sistem perlambangan manusia secara lisan maupun tertulis 

untuk berkomunikasi satu dengan yang lainnya. 

b. Sistem Pengetahuan 

Dalam tiap kebudayaan,semua mempunyai sistem pengetahuannya 

masing-masing, isi dari sistem pengetahuan dalam suatu kebudayaan 

merupakan uraian tentang cabang-cabang pengetahuan, diantaranya adalah 

pengetahuan tentang: 

- alam sekitarnya 

- alam flora di daerah tempat tinggalnya 

- alam fauna di daerah tempat tinggalnya 

- zat-zat,bahan mentah, dan benda-benda dalam lingkungannya 

- tubuh manusia. 

- ruang dan waktu 
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c. Organisasi Sosial 

Di dalam hidupnya manusia selalu berkelompok, membentuk suatu 

komunitas dimana didalamnya terdapat aturan-aturan mengenai berbagai 

macam, aturan inilah yang kemudian disebut sebagai adat-istiadat. 

d. Sistem Peralatan Hidup dan Teknologi 

Hal ini berkaitan dengan cara-cara membuat sesuatu, memproduksi, 

memakai, dan memelihara segala peralatan hidup tersebut. 

e. Sistem Mata Pencaharian Hidup 

Merupakan kegiatan yang berkaitan dengan: berburu, meramu, 

berternak, bercocok tanam, menangkap ikan. 

f. Sistem Religi 

Religi merupakan suatu sistem yang terdiri dari empat komponen 

yaitu: 

1. Emosi keagamaan yang membuat manusia jadi religious. 

2. Sistem Kepercayaan yang mengandung keyakinan serta bayangan-

bayangan manusia tentang sifat Tuhan, tentang wujud dari alam gaib 

(supranatural). 

3. Sistem Upacara religius yang bertujuan mencari hubungan manusia 

dengan Tuhan, dewa-dewa, atau mahluk halus yang mendiami alam 

gaib. 

4. Kelompok religius atau kesatuan sosial yang menganut sistem 

kepercayaan yang mengandung keyakinan serta bayangan-bayangan 

manusia tentang sifat Tuhan serta tentang wujud alam gaib 
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(supranatural) dan yang melakukan system upacara-upacara religius 

yang bertujuan mencari hubungan manusia dengan Tuhan, dewa-

dewa, atau mahluk halus yang mendiami alam gaib. 

g. Kesenian 

Adalah segala ekspresi hasrat manusia akan keindahan, kesenian 

dibagi menjadi dua yaitu: 

1.) seni rupa adalah kesenian yang dinikmati manusia dengan mata 

2.) seni suara adalah kesenian yang dinikmati manusia dengan telinga. 

Sementara menurut Melville J. Herkovits kebudayaan memiliki empat 

unsur pokok yaitu: 

1.)  sistem norma sosial 

2.)  organisasi ekonomi 

3.)  alat-alat 

4.)  lembaga-lembaga atau petugas-petugas untuk pendidikan (keluarga 

adalah lembaga pendidikan utama) dan organisasi kekuatan (politik). 

Menurut pendapat para ahli diatas penulis menyimpulkan bahwa unsur 

kebudayaan pada intinya merupakan satu kesatuan dari sistem sosial yang 

terdiri dari organisasi, mata pencaharian, system kepercayaan, teknologi dan 

kesenian. 

Mengenai sistem relegi ini Aziz mengemukakan bentuknya yaitu: 

a. Animisme 

Kepercayaan manusia purba terhadap roh nenek moyang, menurut 

mereka arwah nenek moyang selalu memperhatikan mereka dan 
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melindungi, tapi akan menghukum mereka juga kalo melakukan hal-hal 

yang melanggar aturan yang telah mereka sepakati, dengan demikian 

seseorang yang mengetahui dan menguasai aturan nenek moyang akan 

menjadi pemimpin masyarakat. 

b. Dinamisme 

Kepercayaan bahwa semua benda mempunyai kekuatan gaib seperti 

gunung, batu, api, bahkan benda-benda buatan manusia diyakini juga 

memiliki kekuatan gaib seperti: patung, keris, tumbak. Sesungguhnya 

proses pembuatan benda-benda megalitik seperti menhir, arca, dolmen, 

punden berundak, kubur peti batu, pandhusan, sarkofagus dilandasi 

dengan keyakinan bahwa diluar diri manusia ada kekuatan lain. 

c. Totemisme 

Kepercayaan atas dasar keyakinan bahwa binatang-binatang tertentu 

merupakan nenek moyang suatu masyarakat atau orang tertentu, 

binatang-binatang yang dianggap sebagai nenek moyang antara orang 

yang satu dengan yang lain berbeda-beda, biasanya binatang-binatang 

yang dianggap nenek moyang tersebut tidak boleh diburu, dimakan, 

kecuali untuk keperluan upacara tertentu. 

d. Fetisisme 

Merupakan bentuk relegi yang berdasarkan kepercayaan akan adanya 

jiwa dalam benda-benda tertentu dan yang terdiri dari aktivitas-aktivitas 

keagamaan guna memuja benda-benda berjiwa 
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e. Politeisme 

bentuk relegi yang berdasarkan kepercayaan kepada suatu system yang 

luas dari dewa-dewa dan terdiri dari upacara-upacara guna memuja 

dewa-dewa tadi. 

f. Monoteisme 

Bentuk relegi yang berdasarkan kepercayaan kepada satu dewa atau satu 

Tuhan dan terdiri dari upacara-upacara guna memuja dewa. 

g. Mystic 

Bentuk religi yang berdasarkan kepada satu Tuhan yang dianggap, 

meliputi segala hal dalam alam dan sistem religi ini terdiri dari upacara-

upacara yang bertujuan untuk mencapai kesatuan dengan Tuhannnya. 

(Aziz, dkk 2009:8-14) 

Bentuk-bentuk relegi diatas merupakan peninggalan nenek moyang 

yang dijadikan pedoman hidup dalam masyarakat sejak jaman dahulu, namun 

ada yang hingga sekarang masih percaya dengan hal tesebut,ini dapat terlihat 

dengan masih adanya tradisi upacara untuk menghormati arwah orang yang 

sudah meninggal, hal tersebut merupakan bukti bahwamasyarakat masih 

melestarikan peninggalan nenek moyang. 
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C. Tradisi upacara Kematian 

1. Pengertian Upacara Kematian 

Sebagaimana diketahui dalam masyarakat Jawa, terdapat upacara 3 

hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun (mendak pisan), 2 tahun (mendak 

pindho), 1000 hari (MH Yana, 2010, 56), 

Penjelasannya: 

1) Peringatan 3 hari(nelung Dina) 

Upacara kematian ini diselenggarakan untuk memperingati 3 (tiga) 

hari meninggalnya seseorang, adapun kegiatan yang dilakukan 

adalah mengirimkan doa (Tahlilan) memohon dibukakan pintu maaf, 

diterima amal ibadahnya, pahala yang didapat dari memberi makan, 

minum dalam peringatan tersebut dihadiahkan kepada orang yang 

meninggal. Peringatan ini dilakukan dengan kendurian, dimana 

seluruh keluarga, tetangga dekat duduk bersila dengan melingkari 

hidangan yang disajikan, adapun hidangan tersebut terdiri dari:nasi 

yang berasal dari asahan tiga tampah, daging lembu/sapi yang 

digoreng (empal), lauk-pauk kering, sambal santan, sayur menir, 

jenang merah, tumpengan yang terdiri dari nasi kuning dan 

nasiputih, dilengkapi dengan kecambah,kacang panjang, bawang 

merah yang telah diiris, kue apem putih, buah-buahan, uang. 

2) Peringatan 7 (tujuh) hari (pitung dina) 

Upacara kematian yang dilakukan setelah tujuh hari meninggalnya 

seseorang, tata cara peringatan, maksud dan tujuan sama dengan 
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peringatan tiga hari meninggalnya seseorang, yang membedakan 

hidangan yang disiapkan, adapun hidangan tersebut adalah: nasi 

yang telah diasah melalui tiga tampah,telur pindang yang dicampur 

kacang panjang yang diikat kecil-kecil, daging jeroan yang 

ditempatkan dalam wadah yang berbentuk kerucut disebut conthong 

(dalam bahasa Jawa), tempe, tahu digoreng, kering tempe, buah-

buahan, buku yang berisi surat Yassin, uang. 

3) Peringatan 40 (empat puluh) hari (patang puluh dina) 

Upacara peringatan kematian seseorang yang diperingati setelah 40 

(empat puluh) hari meninggalnya seseorang, mengenai tatacara, 

maksud dan tujuan diadakan upacara ini sama dengan peringatan tiga 

hari, tujuh hari, makanan yang disediakan terdapat perbedaan yaitu 

ditambah: nasi waduk, rambak kulit, ingkung (ayam digulai secara 

utuh), kedelai hitam, cabai merah utuh, bawang merah, bunga 

kenanga. 

4) Peringatan 100 (seratus) hari (satus dina) 

Upacara ini dilaksanakan tepat seratus hari meningalnya seseorang, 

mengenai tata cara, maksud dan tujuan diadakannya upacara tersebut 

sama dengan peringatan tiga hari, tujuh hari,empat puluh hari. 

5) Peringatan satu tahun(mendak pisan) 

Tepat setelah satu tahun meninggalnya seseorang, diadakanlah 

upacara tersebut, mengenai tata cara, maksud dan tujuan diadakan 

upacara tersebut sama dengan peringatan-peringatan sebelumnya. 
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6) Peringatan dua tahun (mendak pindo) 

Upacara ini untuk memperingati dua tahun meninggalnya seseorang, 

tata cara, maksud dan tujuan diadakannya acara tersebut sama 

dengan peringatan sebelumnya. 

7) Peringatan seribu hari (nyewu) 

Upacara peringatan kematian seseorang setelah seribu hari sejak 

meninggalnya seseorang, mengenai tata cara, maksud dan tujuan 

sama dengan peringatan-peringatan sebelumnya, namun biasanya 

undangan melebihi peringatan-peringatan sebelumnya, karena 

peringatan ini untuk sebagian orang dianggap pamungkas. 

8) Haul 

Peringatan satu tahun meninggalnya seseorang, peringatan kematian 

seseorang ini dilakukan setelah peringatan seribu hari meninggalnya 

seseorang, tata cara, maksud dan tujuan dilaksanakan upacara ini 

sama dengan peringatan-peringatan sebelumnya. 

Sementara menurut kepercayaan orang asli Jawi (Tiang Pasek), dan 

demikian juga dalam agama Hindu dan Budha “tradisi peringatan 

kematian” hampir tidak ada, yang ada adalah “upacara meruwat arwah 

orang meninggal” yang disebut “Sraddha” dalam naskah-naskah Jawa 

disebutkan bahwa upacara tersebut hanya dilakukan oleh Prabu Hayam 

Wuruk (Nagarakretagama pupuh 2/1 dan pupuh 63-67), upacara ini 

dilaksanakan pada bulan Badra tahun Jawa 1284 atau 1362 Masehi, 

selain itu masyarakat Jawa tidak mengenal peringatan kematian yang 



19 

 

 

 

lain. (Dunia Mistik Orang Jawa, Capt.R.P.Suyono: 2007,146-150). 

Hingga datangnya bangsa Campa Muslim (mendiami kawasanVietnam 

Selatan sampai mengalami pengusiran oleh Le Nanh-tondan Tanh-ton 

sekitar tahun 1446-1447 masehi, setelah diusir mereka banyak yang 

mengungsi ke Indonesia) yang membawa tradisi peringatan kematian, 

dimana tradisi tersebut berasal dari kultur kaum Muslim kawasan 

Turkistan: Persia, Bukhara, Samarkand, dari ketiga kawasan tersebutlah 

Islam berkembang di kawasan Indo-China (Ecole Francaise D‟extreme-

Orient, Kerajaan Campa, Jakarta, Balai Pustaka,1981:52,247) termasuk 

Campa sejak abad ke-10 masehi, salah satu tokoh yang menyebarkan 

tradisi muslim Campa tersebut adalah SunanAmpel yang diteruskan para 

muridnya seperti Sunan Bonang, Sunan kalijaga dan Sunan GunungJati. 

Peringatan yang dilaksanakan pada hari-hari tertentu tersebut, yang 

dalam masyarakat muslim Jawa disebut sebagai “nelung ndina” 

(peringatan yang dilaksanakan pada hari atau malam ke-3 dari kematian), 

“mitung ndina” (hari atau malam ketujuh), “matang puluh” hari atau 

malam ke-40), “nyatus” (hari atau malam ke-100) dan “nyewu” (hari atau 

malam ke-1000). Sedangkan menyangkut peringatan tahunan dari 

kematian seseorang atau yang biasa disebut “haul”, kata “haul” sendiri 

berasal dari bahasa Arab yang berarti “peringatan genap satu tahun”. 

Menurut keputusan kongres Thariqah Mu‟tabarah ke-11 

Pekalongan (9 November 1959), peringatan hari kematian seseorang atau 

yang biasa disebut haul dinyatakan sebagai “bukan bid‟ah”, karena ada 
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nash hadits dari perbuatan Rasulullah SAW, Abu bakar, Umar, Utsman, 

keputusan juga diperkuat dengan keputusan Konferensi besar PB syuriah 

NU ke-2 di Jakarta, tanggal11-13 Oktober 1961 yang membenarkan 

keputusan tersebut dengan menambahkan beberapa argumentasi 

syari‟atnya. “Tradisi Memperingati Hari Kematian “merupakan salah 

satu wujud peninggalan kebudayaan. Kebudayaan adalah warisan sosial 

yang hanya dapat dimiliki oleh warga masyarakat pendukungnya dengan 

jalan mempelajari”. (Purwadi,2005:11-15). Tradisi Memperingati Hari 

Kematian merupakan bagian dari Kebudayaan, sehingga di dalamnya 

terdapat unsur-unsur kebudayaan. 

 

2. Tradisi Upacara Kematian 

Pelaksanaan peringatan kematian yang sudah menjadi tradisi 

masyarakat Muslim Jawa ini merupakan wujud penghormatan atas 

budaya warisan nenek moyang yang turun-temurun dilakukan oleh 

masyarakat yang mengerti serta merasakan manfaat dari apa yang telah 

diperbuat oleh orang atau tokoh yang diperingati kematiannya 

tersebut.Tujuan umum dari tradisi memperingati hari kematian,adalah 

untuk bershadaqah (sedekah) yang pahala (ganjarannya) dihadiahkan 

kepada orang yang diperingati hari kematiannya tersebut, menjalin tali 

silaturahim antar sesama umat muslim, berkirim pahala kepada keluarga 

yang sudah meninggal serta membentuk individu dan masyarakat yang 

berbudi luhur, adapula yang menempuh kehidupan, memenuhi kebutuhan 
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hidup, dijauhkan dari hal-hal yang akan atau dapat merintangi jalan 

mereka dalam mengarungi kehidupan di dunia. 

 

3. Unsur-Unsur Tradisi Peringatan Kematian 

Menurut Syaikh Salih al-Samarani yang merupakan guru dari K.H 

Hasyim Asy‟ari, K.H.Ahmad Dahlan, dan R.A. Kartini, dalam kitab  

(Majmu‟ah al-Syari‟ah, halaman 89) tradisi peringatan kematian, 

merupakan bentuk penghormatan atas jasa, perjuangan, pegabdian 

terhadap orang atau tokoh yang diperingati tersebut  bagi kemaslahatan 

umat, dilakukan dengan mendoakan, bersedekah dengan memberi 

perjamuan kepada orang-orang yang diundang atau yang hadir, pahala 

dari bersedekah tadi diberikan kepada tokoh yang kematiannya 

diperingati tadi, dilakukan dengan mengadakan selamatan, kenduri. 

Maka dalam pelaksanaan tradisi peringatan kematian terdapat beberapa 

unsur diantaranya: 

1) Tempat Barlangsungnya Acara 

Tempat dimana tradisi peringatan hari kematian ini berlangsung 

adalah rumah ibadah (mesjid) hingga serambi, bahkan terkadang 

jalanan didepan masjid, dimana makam (kuburan) orang atau tokoh 

yang diperingati hari kematiannya tersebut dimakamkan. Saat 

Berlangsungnya Acara Waktu pelaksanaan kegiatan tradisi 

peringatan hari kematian ini bertepatan dengan saat orang atau tokoh 

yang diperingati hari kematiannya tersebut wafat atau meninggal. 
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2) Benda-Benda dan Alat Dalam Acara 

Benda atau alat yang dipergunakan dalam pelaksanaan tradisi 

peringatan hari kematian seperti buku bacaan yang didalamnya 

terdapat doa-doa yang diperuntukan bagi tokoh yang hari 

kematiannya diperingati tersebut, terdapat pula tumpengan (nasi 

tumpeng) karena inti peringatan ini adalah para kerabat, keturunan 

dari tokoh yang diperingati hari kematiannya ini akan memberikan 

sodakoh (sedekah) kepada masyarakat yang masih membutuhkan 

bantuan secara ekonomi. 

3) Orang-Orang Yang Terlibat Dalam Acara 

Orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi peringatan hari 

kematian ini adalah mereka yang bertindak sebagai pemimpin 

jalannya acara, penceramah, panitia pelaksana acara tersebut. Selain 

unsur-unsur yang menjadi prasyarat mutlak untuk dapat 

dilangsungkannya kegiatan tersebut, terdapat kegiatan atau tindakan 

apa sajakah yang dilakukan dalam tradisi memperingati hari 

kematian tersebut: (K.H.Muhammad Sholikhin 2010, Tradisi Islam 

Jawa,49-57) yaitu: 

a. Bersesaji 

Bagi masyarakat Muslim Jawa ritualitas sebagai wujud 

pengabdian dan ketulusan penyembahan kepada Allah, sebagian 

diwujudkan dalam bentuk simbol-simbol ritual dan simbol 

spiritual  yang memiliki kandungan makna mendalam, simbol-
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simbol ritual dan spiritual tersebut adalah selamatan (slametan) 

atau wilujengan yang menggunakan sarana tumpeng dengan 

berbagai jenis ubarampe (piranti atau hardware dalam bentuk 

makanan), Tumpengan bagi orang Jawa merupakan ungkapan 

dari” metu dalem kang lempeng” atau “hidup melalui jalan yang 

lurus”, sedangkan ubarampenya adalah: 

1. Ingkung yang bermakna “inggalo njungkung” atau 

“bersujud” atau juga bermakna “inggala manekung” yang 

maksudnya segera bermuhasabah dan dzikir kepada Allah. 

2. Pisang Raja antara satu atau dua sisir, merupakan simbol 

dari permohonan terkabulnya doa ambeg adil paramarta 

berbudi bahwa leksana yang lebih kurang artinya menjadi 

orang yang berwatak adil, berbudi luhur, dan tepat janji, 

apabila menggunakan pisang raja pulut mengandung 

maksud agar terbebas dari marabahaya. Penggunaan pisang 

sebagai ubarampe ini juga dikaitkan dengan pelajaran 

tentang etika kehidupan sebagaimana watak pisang yang 

bisa hidup dimana saja (ajur ajer) selalu menyesuaikan diri 

dengan lingkungan, semua bagian dari pisang dapat 

dimanfaatkan oleh manusia. 

3. Jajan Pasar. Merupakan lambang dari “seserawungan” 

(hubungan kemanusiaan, silaturahmi), atau lambang 

kemakmuran, jajan pasar tersebut antara lain terdiri dari: 
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kelapa, padi, pala kependem rujak degan, buah asam,cam 

cao, nanas, kopi. 

4. Telur 

Merupakan lambing dari “wiji dadi” (benih) terjadinya 

manusia. 

5. Bumbu Megana (gudangan) 

Menggambarkan lukisan (embrio hidup manusia) 

6. Kecambah 

Merupakan gambaran dari benih dan bakal manusia yang 

selalu tumbuh seperti kecambah. 

7. Kacang Panjang 

Dalam kehidupan sehari-hari mestinya manusia selalu 

berpikir panjang (nalar kang mulur) dan jangan memiliki 

pemikiran yang picik (mulur mungkret nalar pating 

saluwir), sehingga akan selalu dapat menghadapi segala hal 

dan keadaan dengan penuh kesadaran dan bijaksana. 

8. Tomat 

Merupakan gambaran mengenai kesadaran akan 

menimbulkan perbuatan gemar mad-sinamadan dan 

berupaya menjadi jalmalimpat seprapat tamat. 

9. Bawang Merah (bahasa Jawa,brambang) 

Berarti segala sesuatu perbuatan yang selalu penuh 

pertimbangan. 
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10. Kangkung 

Bermakna, akan tergolong menjadi manusia yang 

linangkung (tingkat tinggi) 

11. Bayam 

Berarti kehidupan yang ayem tentrem (penuh kedamaian 

dan ketentraman. 

12. Cabe Merah (bahasa Jawa, Lombok abang) 

Melambangkan keberanian dan tekad untuk menegakkan 

kebenaranTuhan dan berani manunggal dengan asma, sifat 

dan afal Tuhan. 

13. Bubur Merah Putih 

Merupakan gambaran dari terjadinya manusia yang melalui 

benih ibu (biyung dengan bubur merah) dan benih dari 

bapak (putih), selain itu juga dipahami sebagai simbol 

watak Sayyidina Hasan dan Husein, Hasan berwatak tenang 

penuh kesucian dan Husein berwatak pemberani dalam 

menegakkan kebenaran, keduanya kalau digabungkan 

menjadi simbol dari al-insan al-kamil 

14. Bunga dan Air Putih 

Merupakan simbol kehidupan yang saling berkaitan, bunga 

merupakan gambaran dari kenyataan bahwa Allah 

menciptakan daratan dan air putih sebagai laut, atau 

lambang dari dunia dan akhirat yang harus dilalui manusia. 
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b. Berkurban 

Menyembelih hewan biasanya sapi, kambing, ayam, yang akan 

disajikan kepada orang-orang yang hadir dalam acara peringatan 

hari kematian, ini merupakan bagian dari sodakoh atau sedekah 

dari harta yang dimiliki. 

c. Berdo‟a 

Dalam masyarakat Muslim Jawa merupakan ungkapan: 

- Rasa Syukur ke pada Allah atas rahmad dan karunia 

diberiumur, kesehatan dan rejeki, pengakuan rasa bersalah, 

permohonan ampun dan taubat. 

- Permintaan berkaitan dengan harapan atau keinginan yang 

dikehendaki. 

d. Makan Bersama 

Merupakan unsur penting karena tujuan dari pada tradisi 

peringatan menjamu, memberikan makanan kepada orang-orang 

yang hadir dalam acara tersebut, dimana pahala atau ganjaran 

dari bersodakoh tersebut diberikan kepada kepada tokoh yang 

hari kematiannya diperingati. 

 

4. Nilai-Nilai Dalam Pelaksanaan Peringatan Hari Kematian 

Pada tradisi peringatan hari kematian sarat dengan nilai-nilai sosial 

dan moral, mengingat dalam pelaksanaannya melibatkan segenap warga 

masyarakat yang bersifat majemuk, terutama dari status sosialnya, 
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melalui kegiatan ini secara langsung menimbulkan rasa dan semangat 

gotong-royong dan saling menghargai yang merupakakan perwujudan 

dari nilai-nilai yang beradab, memiliki nilai-nilai keteladanan mengingat 

tokoh yang diperingati hari kematiannya memiliki segala aspek yang 

dapat dicontoh semasa hidupnya. 

Pada dasarnya tradisi memperingati hari kematian seseorang atau 

tokoh  mengandung nilai-nilai luhur yang tercermin didalam 

pelaksanaannya, dapat dikatakan hal ini berangkat dari pengertian bahwa 

tradisi peringatan hari kematian ini merupakan bagian dari kebudayaan 

masyarakat Muslim Jawa, sedangkan kebudayaan itu sendiri memiliki 

system nilai budaya. 

Nilai-nilai suatu kebudayaan dapat tercermin dari segala aktifitas 

kehidupan masyarakat pendukungnya, dengan kandungan nilai-nilai 

budaya yang luhur inilah kemudian diwariskan kepada generasi penerus, 

beberapa kandungan nilai budaya yang terdapat dalam pelaksanaan 

tradisi memperingati hari kematian: 

1. Nilai Ilmu 

Mengingat tokoh yang diperingati hari kematiannya ini memiliki 

kemampuan yang dapat dicontoh selama dia hidup didunia, biasanya 

pemimpin acara, penceramah memberikan nasehat, panduan kepada 

para peserta dalam acara tersebut. 
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2. Nilai Agama 

Jelas sekali terlihat mengingat terdapatnya pembacaan ayat-ayat al-

Quran dzikir, wirid, pembacaan kitab-kitab Maulid atau Manaqib 

dan di akhiri dengan doa khusus yang terkait dengan tujuan acara 

tersebut. 

3. Nilai Solidaritas 

Nilai solidaritas atau kerukunan dapat dikatakan sebagai semangat 

gotong-royong dapat tercermin dari mulainya persiapan acara, pada 

saat acara berlangsung, hingga akhir acara, bahkan setelah para 

peserta meninggalkan tempat berlangsungnya acara, karena lokasi 

acara harus dibersihkan kembali. Muhyiddin Abdush shomad, Fiqh 

Tradisional cetakan IV, 2005. 

 

5. Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tradisi Memperingati 

Hari Kematian 

Terdapat beberapa pendapat yang menanggapi mengenai tradisi 

memperingati hari kematian yang hingga kini masih dilakukan hampir 

diseluruh wilayah Indonesia, hal ini dapat terjadi mengingat adanya 

trasmigrasi sehingga budaya Muslim Jawa ini menyebar dari Sumatra, 

Kalimantan, Sulawesi dan beberapa daerah yang lain. 

Berikut ini beberapa pandangan masyarakat terhadap kebudayaan 

berdasarkan globalisasi. (Wikipedia budaya:2009) 
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1) Kebudayaan Sebagai Peradaban 

Tradisi memperingati hari kematian seseorang menurut kelompok ini 

adalah merupakan hasil dari suatu peradaban, sehingga dari tradisi 

ini dapat dicermati taraf  berfikir masyarakatnya dalam menyikapi 

hal tersebut, mengingat setiap daerah memiliki kebudayaan sendiri-

sendiri maka hal tersebut dapat diperbandingkan dengan kebudayaan 

dari daerah lain. 

2) Kebudayaan Sebagai Sudut Pandang Umum 

Menurut pendapat kelompok ini suatu budaya dengan budaya lain 

memiliki perbedaan dan kekhasan masing-masing, maka oleh 

karenanya budaya tidak dapat diperbandingkan, meskipun demikian 

kelompok yang berpendapat seperti tersebut diatas masih mengakui 

adanya pemisahan antara berkebudayaan dengan tidak 

berkebudayaan atau kebudayaan primitif. 

3) Kebudayaan Sebagai Mekanisme Stabilisasi 

Pandangan ini menganggap bahwa suatu kebudayaan adalah sebuah 

produk dari stabilisasi yang melekat dalam tekanan evolusi menuju 

kebersamaan dan kesadaran bersama dalam suatu masyarakat. 

4) Kebudayaan Di Antara Masyarakat 

Kelompok berpandangan bahwa segala sesuatunya bergantung 

bagaimana masyarakat memandang suatu kebudayaan, sedangkan 

cara-cara yang dipilih masyarakat tergantung pada seberapa besar 

perbedaan kebudayaan induk dengan kebudayaan minoritas, hal ini 
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mengingat banyaknya imigran yang datang, watak, sikap penduduk 

asli, keefektifan dan keintensifan komunikasi antar budaya dan tipe 

pemerintahan yang berkuasa. 

5) Kebudayaan Menurut Wilayah 

Menurut pandangan kelompok ini kebudayaan terbentuk 

berdasarkan wilayah dimana kebudayaan tersebut berasal.  

Selain pandangan masyarakat terhadap kebudayaan berdasarkan 

globalisasi, menurut pendapat Natsir (dalam dostoc 2009) 

masyarakat yang telah mengenal pendidikan formal lebih tinggi 

memiliki pendapat yang berbeda, sistem pendidikan formal yang 

telah  maju pada jaman modern ini semakin memegang peran 

penting dalam melakukan perubahan, melalui pendididkan seseorang 

diajarkan berbagai kemampuan dan nilai-nilai yang berguna bagi 

manusia. Pandangan selanjutnya adalah dari sudut pandang agama 

Islam, dimana Islam hadir bukan ditengah-tengah masyarakat yang 

hampa budaya, ia menemukan adat-istiadat yang berlaku dan 

berkembang dalam masyarakat, adat-istiadat yang baik 

dipertahankan oleh Islam, sementara itu adat-istiadat yang buruk 

ditolak olehnya, ada juga adat-istiadat yang mengandung sisi baik 

dan buruk, adat seperti ini diluruskan oleh Islam. 

Dari sekian banyak dalil al-Qur‟an dan sunnah Nabi,s alah 

satunya adalah perintah untuk menegakkan „urf dan ma‟ruf, para 

ulamaushul fiqh merumuskan kaidah yang berbunyi al-



31 

 

 

 

„adahmuhakkimah, maksudnya adalah bahwa adat yang tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama yang merupakan 

salah satu sumber penetapan hukum yang mengikat. Maka dengan 

demikian, adat-istiadat yang berbeda dalam suatu masyarakatdengan 

masyarakat lainnya bisa diikuti dan dipertahankan selama tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, meskipun tidak 

dikenal di zaman Rasulullah SAW. 

Sementara menurut K.H.M.Sholikin (2010, 25) Islam dalam 

banyak ajarannya bersikap kooperatif dalam menyikapi fenomena 

kebudayaan, adat-istiadat sebagai sebuah proses dialektik-sosial dan 

kreativitas alamiah manusia tidak harus dieleminasi,ditiadakan,atau 

dianggap musuh, melainkan dipandang sebagai patner dan elemen 

yang harus diadopsi secara selektif dan proporsional, hanya saja 

perlu ditegaskan, bahwa sebuah tradisi bukanlah landasan yuridis 

atau perangkat metodologis otonom yang berfungsi mencetuskan 

hukum-hukum baru, fenomena kebudayaan bukanlah sebuah dalil 

yang berdiri sendiri dan akan melahirkan produk hukum baru 

melainkan “sekedar ornament” untuk melegitimasi hukum-hukum 

syari‟at dan dengan syarat tradisi yang baik menurut perspektif 

syari‟at universal dan tidak bertentangan secara keagamaan yang 

tekstual. 


