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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Dalam menyelenggarakan “Selikuran”  terdapat dua tahapan yaitu :  

- tahap persiapan 

- Tahap pelaksanaan  

(a) Tahap Persiapan 

Kepala Desa mengumpulkan seluruh kepala keluarga desa,       

perwakilan karang taruna, perwakilan dari PKK desa tersebut untuk 

musyawarah guna menentukan panitia pelaksanaan “Selikuran”, 

menentukan waktu pelaksanaan, perlengkapan yang akan 

dipergunakan dalam penyelunggaraan acara tersebut, orang-orang 

yang akan terlibat dalam pelaksanaan acara tersebut. 

(b) Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan, terdapat tiga lokasi yang merupakan       

urutan dari pada rangkaian acara selikuran: 

- Sucikan diri/mengambil air wudhu. 

- Makam/Kuburan Kiai Haji Hasan Munadi dan Hasan Dipuro, 

salah satu inti dari “Selikuran” adalah ziarah makam. 

- Masjid “Subulussalam” ditempat inilah kendurenan puncak     

kegiatan “Selikuran” berlangsung, dari mulai shalat wajib dan      
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sunah, mendengar kan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, 

mendengarkan ceramah, menyantab nasi tumpengan “rasul” 

secara bersama-sama 

2. Peringatan dilaksanakan dengan model “Kenduren” dimana inti dari pada 

“Kenduren” adalah bersyukur kepada Allah. Perlengkapan yang 

digunakan dalam acara selikuran diantaranya adalah: 

- Nasi tumpeng, disebut juga nasi tumpeng rasul (tumpeng yang sudah 

diberi garam dan santan kelapa, sejenis nasi uduk 

-  Daging ayam yang dimasak secara utuh (ingkung). 

Makna dari pada tumpeng rasul adalah  “metua ndalan kang 

lempeng” (lewatilah jalan yang lurus mengikuti ajaran Rasul Allah), 

karena memiliki nilai simbolis hidup dengan mengikuti jalan lurus  

sesuai ajaran Rasul (utusan Tuhan), dengan ciri khas adalah 

ingkung(inggala njungkung atau bersujud), yakni beribadah sepenuhnya 

kepada Allah. 

Dalam pelaksanaan “Selikuran” pada hari Sabtu 20 Agustus 

2011,terdapat perbedaan dari pelaksanaan “Selikuran” pada tahun-tahun 

sebelumnya, perbedaan utama terdapat pada tumpengan yang disediakan 

panitia penyelenggara tidak hanya satu tumpengan besar melainkan 

terdapat 250(duaratus lima puluh) tumpeng yang ukuranya lebih kecil di 

banding tumpeng yang biasa di siapkan pada peringatan tahun-tahun 

sebelumnya. Perubahan ini dilakukan agar pelaksanaan kegiatan 

“Selikuran” lebih tertib, aman,memudahkan peserta,hal ini mengingat 
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terus bertambahnya jumlah peserta yang mengikuti “Selikuran”, faktor 

lainnya adalah perkembangan zaman,kemajuan taraf berfikir masyarakat, 

terdapatnya kontak, masukan dari budaya lain, sehingga perubahan 

dalam pelaksanaan disesuaikan dengan perubahan-perubahan tadi, tanpa 

secara prinsip mengurangi unsur keasliannya. 

3. Kandungan nilai dalam pelaksanaan “Selikuran” meliputi: 

- Nilai musyawarah,hal ini tampak terlihat dalam 

persiapan,menentukan kepanitiaan, menentukan waktu, tempat, 

undangan, pembaca ayat-ayat suci, penceramah, perlengkapan yang 

digunakan (jumlah tumpeng rasul) 

- Nilai tanggung jawab hal ini terlihat dari dilaksanakannya tugas yang 

diberikan kepada masing-masing seksi dalam kepanitiaan sehingga 

acara tersebut dapat berjalan lancar sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan pada saat persiapan. 

- Nilai kerukunan, tampak dari mulai persiapan, pelaksanaan hingga 

akhir acara. 

- Nilai kekeluargaan terlihat dari semangat seluruh warga desa untuk 

mempersiapkan pelasanaan “Selikuran” sebaik-baiknya, mereka 

merasa menjadi satu keluarga besar yang sedang mempersiapkan 

hajatan besar. 

- Nilai keagamaan,jelas sekali terlihat, dari mulai persiapan hingga 

akhir acara “Selikuran”. 
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- Nilai ekonomi, dapat terlihat dari jumlah peserta di luar warga Desa 

Nyatnyono, karena hampir seluruh peserta diluar warga desa 

Nyatnyono pasti berbelanja untuk kebutuhan pribadinya. 

4. Persepsi masyarakat 

Tradisi “Selikuran” di Desa Nyatnyono, yang berarti 

memperingati wafatnya Kyai Haji Hasan Munadi  yaitu pada tahun 1591, 

peringatan  ini merupakan bentuk penghargaan dari seluruh penduduk 

Desa Nyatnyono pada khususnya dan pemeluk agama Islam yang 

mengetahui,  mempelajari sejarah penyebaran/syiar agama Islam di tanah 

Jawa, jelas sekali terlihat bahwa waktu tidak menjadikan masyarakat 

berubah,dalam arti melupakan apa yang pernah diajarkan, diperjuangkan 

Kyai Haji Hasan Munadi, dengan „Selikuran” mereka meyakini bahwa 

inilah cara untuk mengungkapkan rasa syukur mereka kepada beliau 

sehingga dengan penuh hikmat,tulus –ikhlas, warga desa melibatkan diri, 

menyumbangkan baik pikiran, tenaga, waktu,  hingga uang demi 

kelancaran kegiatan tersebut. Pelaksanaan tradisi “Selikuran” merupakan 

bentuk pelestarian kebudayaan daerah,medapat tanggapan positif  dari 

masyarakat Desa Nyatnyono pada khususnya dan para peserta upacara 

“Selikuran” yang bukan penduduk Desa tersebut pada umumnya 

5. Upaya masyarakat 

Upaya yang dilakukan masyarakat untuk melestarikan tradisi 

“Selikuran”   dengan terus menerus memperingati tradisi “Selikuran” 

tersebut melibatkan pemuda-pemudi dalam kepanitiaan pelaksanaan 
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tradisi “Selikuran” tersebut. Merawat tempat-tempat yang dijadikan 

tujuan dalam tradisi “Selikuran” seperti: sendang Kalimah Toyibah, 

Makam Kyai Haji Hasan Munadi, Mesjid Subulussalam, secara gotong 

royong. Secara terus menerus dan turun-temurun menceritakan sejarah 

Desa Nyatnyono,Kyai Haji Hasan Munadi, Sendang Kalimah Toyyibah. 

Membuka situs di internet tentang Desa Nyatnyono yang telah dijadikan 

menjadi Desa Wisata. 

 

B. Saran 

Pada akhir karya tulis ini penulis menyampaikan saran bagi para 

pembaca, ataupun pihak-pihak yang terkait dan pemerhati masalah 

kebudayaan sebagai berikut: 

1. Kepada panitia pelaksana “Selikuran” yang dilangsungkan pada   hari 

Sabtu 20 Agustus 2011 agar lebih memperhatikan anggaran  yang akan 

digunakan dalam kegiatan tersebut. 

2. Kepada warga Desa Nyatnyono, untuk lebih meningkatkan kreatifitasnya 

dalam memproduksi cindera mata, membuat makanan olahan, atau 

apapun yang menjadi ciri khusus  masyarakat Desa Nyatnyono, karena 

dengan bayaknya orang   yang mengikuti acara tersebut, terlebih dari luar 

kabupaten  bahkan propinsi,merupakan market potensial yang sudah       

terjaring. 

3. Kepada Dinas Pariwisata kabupaten Semarang, agar lebih 

memperhatikan pembangunan sarana prasarana seperti tempat istirahat 
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bagi pengunjung di Desa wisata (Desa Nyatnyono), petunjuk jalan 

menuju lokasi, serta pembenahan infarstruktur jalan. 

4. Bagi rekan-rekan mahasiswa khususnya dari program PPKn dan .progdi 

ilmu social yang berminat melakukan penelitian di bidang antropologi 

budaya dengan melakukan kajian lebih mendalam,sehingga dapat lebih 

bermanfaat dalam membentuk pribadi manusia yang berkarakter sesuai 

adab dan budaya, dapat menjadi acuan dasar dalam menggali potensi 

budaya daerah agar dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat 

secara menyeluruh. 

 

 

 

 

 

  


