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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Daerah Penelitian 

1. Keadaan Fisik Desa 

a. Letak Geografis Desa Prigi 

  Desa Prigi menurut data statistik hasil pemetaan tahun 2009 dengan alat 

ukur GPS berada pada LONG 110, 89806` E (Bujur Timur / BT) dan RAT 

07. 13255’ S (Lintang Selatan/ LS). 

  Desa Prigi adalah desa yang termasuk dalam kesatuan wilayah 

Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan Propinsi Jawa Tengah. 

Adapun batas-batas wilayah yaitu Sebelah Barat berbatasan dengan lahan 

perhutani, Sebelah Timur berbatasan dengan lahan perhutani, Sebelah 

Selatan berbatasan dengan lahan perhutani, Sebelah Utara berbatasan 

dengan lahan perhutani. 

Letak berdasarkan jarak dari pusat pemerintahan adalah: 

a. Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan  : 17 km 

b. Jarak dari pusat pemerintahan kota Administratif  : 30 km 

c. Jarak dari Ibukota Kabupaten/ kotamadya  : 65 km 

d. Jarak dari ibukota Propinsi : 75 km 

Luas wilayah Desa Prigi seluas 1. 508, 49 Ha, yang terdiri dari: 

a. Sawah                       :  9, 250 Ha 

b. Tanah bukan sawah : 

1. Pekarangan        : 54, 566 Ha 
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2. Tegal                  : 60, 364 Ha 

3. Tambak/ kolam  : - Ha 

4. Hutan                 : 1.387 Ha 

5. Lainnya              : 6, 560 Ha 

Berdasarkan topografi Desa Prigi memiliki karakteristik wilayah yang 

beraneka ragam antara lain terletak pada ketinggian permukaan laut antara 40 

M di atas permukaan laut. Sedangkan keadaan hidrologi di Desa Prigi terdapat 

dua sungai yaitu sungai Pedhet yang berada di sebelah Utara desa dan sungai 

Kali Watu yang berada di sebelah Selatan Desa Prigi. 

Jenis iklim yang ada di Desa Prigi adalah iklim tropis dengan suhu rata-

rata 27 C˚, sedangkan suhu maksimum bisa mencapai 37 C˚. Seperti desa-desa 

lain di wilayah Indonesia mempunyai musim yaitu kemarau dan penghujan, hal 

tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa 

Prigi Kecamatan Kedungjati. 

Secara admistratif Desa Prigi terdiri dari 5 dusun, 5 RW dan 18 RT 

antara lain yaitu: 

a. Dusun Prigi Timur terdiri dari   : 1 Rukun Warga dan 6 RT 

b. Dusun Prigi Tengah terdiri dari : 1 Rukun Warga dan 3 RT 

c. Dusun Sambiroto terdiri dari     : 1 Rukun Warga dan 2 RT 

d. Dusun Ngrapah terdiri dari         : 1 Rukun Warga dan 5 RT 

e. Dusun Pepe terdiri dari              : 1 Rukun Warga dan 2 RT 
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2. Keadaan Sosial 

a. Jumlah Penduduk 

 Penduduk Desa Prigi diketahui sebesar 2.107 jiwa, yaitu terdiri dari 

1.021 jiwa laki-laki dan 1.086 jiwa perempuan. Tingkat pertumbuhan 

penduduk rata-rata sebesar 0. 65% dalam tiga tahun terakhir. Tingkat 

kepadatan penduduk di Desa Prigi rata-rata sebesar 400 jiwa per km2 

dengan penyebaran penduduk setiap dusun sebagai berikut: 

  Table 1.1  

Jumlah penduduk Desa Prigi Per-dusun 

No Dusun Jumlah Jiwa 

KK Laki-

laki 

Perempuan Total 

1. Prigi Timur 215 396 394 790 

2. Prigi Tengah 55 93 95 188 

3. Sambiroto 67 118 137 255 

4. Ngrapah 140 280 301 581 

5. Pepe 93 134 159 293 

Jumlah 570 1.021 1.086 2.107 

Sumber: monografi Desa Prigi 2011 

 Berdasarkan tabel di atas mengenai jumlah penduduk menurut kelompok 

dusun dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Desa Prigi yang paling banyak 

adalah warga Dusun Prigi Timur, sedangkan jumlah warga dusun yang terkecil 

adalah warga Dusun Prigi Tengah. 
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 Adapun jumlah penduduk menurut kelompok umur adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.2 

Jumlah Penduduk Desa menurut Kelompok Umur 

No Kelompok Umur L P Jumlah 

1. 0-4 72 76 148 

2. 5-9 55 65 120 

3. 10-14 58 57 115 

4. 15-19 42 38 80 

5. 20-24 64 76 140 

6. 25-29 112 104 216 

7. 30-39 172 185 357 

8. 40-49 117 124 357 

9. 50-59 259 279 538 

10. 60+ 70 82 154 

Jumlah 1.021 1.086 2.107 

Sumber: monografi Desa Prigi 2011 

Berdasarkan tabel 1.2 mengenai jumlah penduduk menurut kelompok 

umur dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Desa Prigi yang terbanyak 

adalah kelompok usia 50-59 tahun, sedangkan kelompok usia terkecil 

adalah kelompok usia 15-19 tahun. Walaupun kelompok usia 20-59 adalah 

usia produktif untuk bekerja banyak penduduk usia 20-29 tahun yang pergi 

keluar dari desa untuk mencari nafkah ke kota lain, hal tersebut disebabkan 
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penghasilan yang mereka dapatkan dari hasil bertani maupun hasil hutan 

kurang mencukupi kebutuhan pada masa sekarang. 

b. Keagamaan Penduduk 

  Penduduk Desa Prigi mayoritas memeluk agama Islam dan 

sebagian kecil memeluk agama lain yaitu Kristen dan Budha: 

Table 1.3 

Struktur Pemeluk Agama 

No Agama Jumlah 

(orang) 

1. Islam 1.870 

2. Kristen 4 

3. Katolik 0 

4. Hindu 0 

5. Budha 233 

Jumlah 2.107 

 Sumber: monografi Desa Prigi 2011 

  Kehidupan sehari-hari penduduk Desa Prigi diwarnai dengan 

kegiatan keagamaan. Penduduk yang beragama Islam mengadakan pengajian 

rutin yaitu untuk Ibu-ibu setiap hari Selasa siang dan Bapak-bapak setiap hari 

Kamis malam (malam Jum’at), serta acara mengaji setiap malam untuk anak-

anak dan remaja. Setiap malam Rabu diadakan kebaktian Darling (darma 

keliling)  dan sekolah minggu bagi anak-anak dan remaja untuk masyarakat 

yang beragama Budha,  sedangkan untuk yang beragama Kristen acara 
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kebaktian dilakukan setiap hari minggu. Hal ini ditunjang dengan adanya 

sarana peribadatan yang memadai yaitu 1 buah Wihara, 4 buah Masjid, 6 

buah Mushola, dan 1 buah Gereja. 

c. Pendidikan Penduduk 

  Dalam bidang pendidikan, tingkat pendidikan penduduk Desa Prigi untuk 

5 (lima) tahun ke atas sebagai berikut: 

Table 1.4 

Struktur Pendidikan Penduduk 

No Pendidikan Jumlah (Orang) 

1. Tamat Perguruan Tinggi 18 

2. Tamat Akademi 3 

3. Tamat SLTA 113 

4. Tamat SLTP 646 

5. Tamat SD 750 

6. Tidak Tamat SD 430 

7. Belum Tamat SD 148 

8. Tidak Sekolah - 

Jumlah 2.108 

Sumber: monografi Desa Prigi 2011  

 Pada tabel 1.4, dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan di Desa 

Prigi sudah mulai meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun 

sebelumnya, sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas Sumber Daya 

Manusia (SDM) Desa Prigi mulai meningkat.  
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3. Kondisi Ekonomi 

a. Mata Pencaharian 

Desa Prigi adalah desa pertanian karena sebagian besar 

masyarakat berprofesi sebagai petani. Aktivitas perekonomian yang 

paling dominan dalam menyerap tenaga kerja di Desa Prigi adalah 

pertanian walaupun tanah pertanian yang ada sangat terbatas dan 

merupakan lahan kering. Sebagian besar penduduk mempunyai mata 

pencaharian sebagai petani atau buruh tani. Hal tersebut sesuai dengan 

kondisi geografis desa yang cocok untuk lahan pertanian. Sedangkan 

penduduk yang lainnya adalah wiraswasta, jasa dan lain-lain 

sebagaimana terlihat dalam tabel struktur mata pencaharian penduduk 

sebagai berikut: 

Table 1.5 

Struktur Mata Pencaharian Penduduk 

No Mata Pencaharian Jumlah (orang) 

1.  PNS 8 

2.  TNI/ POLRI 1 

3.  Peternak 24 

4.  Pedagang 218 

5.  Tani 556 

6.  Pertukangan 8 

7.  Buruh Tani 52 

8.  Pensiun 6 
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9.  Jasa 137 

10.  Wiraswasta 108 

11.  Lainnya 79 

Jumlah 1.197 

Sumber: monografi Desa Prigi 2011  

   Pertanian yang dilakukan sebagian besar masyarakat dapat 

digolongkan menjadi pertanian tanaman pangan misalnya tanamna padi, 

jagung, ketela serta  perkebunan jati dan peternakan yang menjadi 

penghasilan sampingan bagi sebagian masyarakat. Pertanian tanaman 

pangan ini merupakan aktivitas pertanian yang sebagian besar dilakukan 

oleh masyarakat sebagai mata pencarian pokok dalam mencukupi 

kebutuhan hidup dan bukan untuk produksi lokal atau regional. Jenis 

tanaman pangan yang diusahakan masyarakat antara lain padi sawah, 

padi gogo, jagung, dan palawija. 

Aktivitas perekonomian lain yang terdapat di Prigi adalah aktivitas 

perkebunan jati. Aktivitas ini sebenarnya sangat berpotensi untuk 

dikembangkan, mengingat sebagian besar lahan yang ada di Desa Prigi 

adalah hutan. Tetapi, karena hampir 90% hutan adalah Hutan Negara, 

maka masyarakat kurang bisa mendapatkan hasil dari kegiatan ini. Hal 

tersebut membuat banyak masyarakat memilih bekerja sebagai petani, 

walaupun hasilnya juga sangat sedikit karena terbatasnya lahan, 

kesuburan tanah serta air. Untuk lahan masyarakat sendiri yang ditanami 

pohon jati, memerlukan waktu yang lama untuk memanennya, sehingga 
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diperlukan sebuah kerja sama yang saling menguntungkan antara pihak 

Perhutani dengan masyarakat Desa Prigi. Kerja sama yang terjalin yaitu 

masyarakat desa prigi boleh menanami hutan dengan jagung dengan 

syarat masyarakat harus mau menanam dan merawat pohon demi 

keberhasilan pemerintah dalam program penghijauan hutan. Sistem ini 

dapat berlangsung selama tanaman pohon yang masyarakat tanam sampai 

tumbuh besar, setelah pohon besar masyarakat akan dipindahkan kehutan 

yang lain dengan syarat yang sama. Secara tidak langsung kegiatan ini 

sangat membantu masyarakat Desa Prigi dalam mencukupi kebutuhan 

hidup sehari-hari, dapat menyekolahkan anak bahkan mampu membantu 

masyarakat membangun rumah yang lebih baik. Sedangkan keuntungan 

bagi pemerintah adalah dengan terlaksananya program penghijaun hutan 

untuk menjaga agar hutan tetap hijau. 

4. Kelembagaan Desa 

 Pemerintahaan Desa 

  Pemimpin tertinggi di tingkat Desa adalah Kepala Desa. Serta 

kesekretariatan Desa Prigi dipimpin oleh Sekretaris Desa yang dibantu 

oleh 5 Kepala Urusan (kaur) yaitu Urusan Pemerintahan, Urusan 

Keuangan, Urusan Perencanaan dan Perekonomian, Urusan Umum, 

Urusan Kesejahteraan Rakyat (kesra). Sebagai penyalur aspirasi terdapat 

Lembaga yaitu Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Lembaga Ketahanan 

Masyarakat Desa (LKMD) (Monografi Desa Prigi Desember 2011). 
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B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Timbulnya Upacara Tradisi Apitan 

 Upacara “Apitan” merupakan tradisi atau kebiasaan yang 

dilakukan warga atau masyarakat Prigi untuk mendapatkan keselamatan 

lahir dan batin. Upacara Apitan tidak terlepas dari sejarah yang berkaitan 

dengan tempat tinggal maupun kepercayaan yang berkembang di 

masyarakat yang  diwariskan secara turun-temurun.  

   Upacara Apitan yang dilaksanakan di Desa Prigi sebagai obyek 

penelitian, disebabkan karena pelaksanakan upacara Apitan disertai dengan 

ritual-ritual keagamaan, ritual atau upacara Apitan di Desa Prigi tidak 

hanya selametan dan tayuban tetapi ada kegiatan kerja bakti membersihkan 

sumber air, membersihkan makam dan membersihkan jalan. Upacara 

Apitan di Desa Prigi tidak pernah ditinggalkan oleh masyarakat desa. 

Namun, Pada tahun 1964 tradisi Apitan ini sempat dilarang diadakan 

karena adanya PKI pada jaman itu, kemudian pada tahun 1967 tradisi 

Apitan yang biasanya didakan  hiburan tayub diganti dengan wayang 

karena penggemar tayub mulai berkurang, masyarakat desa Prigi percaya 

apabila hiburan tayub diganti atau ditiadakan maka akan banyak balak/bala 

yang menimpa Desa Prigi. Bala itu antara lain berupa kecelakaan yang 

menimpa warga ketika bekerja/kecelakaan dalam bekerja, rumah terbakar, 

ternak banyak yang terkena penyakit dan mati, mayarakat banyak yang 

terkena wabah penyakit, tanaman banyak terkena hama. Oleh sebab itu 

masyarakat Desa Prigi tidak berani lagi untuk meniadakan ataupun 
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mengganti hiburan tayub dalam upacara Apitan dengan hiburan atau  

upacar-upacara lain. 

   Upacara Apitan di Desa Prigi dilatar belakangi oleh cerita sejarah 

yaitu, sekitar tahun 1791 ada kakak beradik  yaitu Ki Sadrono dan Nyi 

Blotong yang berasal dari Desa Ngombak mereka adalah adik dari Kepala 

Desa Ngombak, kakak beradik ini memiliki keinginan mendirikan desa 

baru untuk melestarikan keturunannya ditanah yang lebih luas dan subur. 

Tidak hanya itu mereka juga berkeinginan untuk memiliki daerah 

kekuasaan sendiri sebagai wujud kebesaran dan kejayaan. 

   Keinginan Ki Sadrono dan Nyi Blotong ini kemudian disampaikan 

kepada kakak mereka yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Desa di 

Ngombak. Setelah mendapat ijin dari kakak mereka keduanya pun 

berangkat mencari tempat untuk membuka desa baru ke arah Barat yaitu 

dekat dengan Desa Gombeng yang di sebelah Selatan terdapat hutan yang 

luas dan  layak untuk dibuat desa baru. 

   Setelah menemukan tempat yang layak untuk dibuka desa 

kemudian merekapun memberi nama desa itu dengan  nama Desa Prigi. 

Kata Prigi artinya adalah sumber air oleh sebab itu Desa baru tersebut 

diberi nama desa Prigi karena disana terdapat banyak sumber air. 

Kemudian  Ki Sadrono dan Nyi Blotong mulai bekerja membuka lahan 

atau babat alas. Setelah beberapa hari babat alas atau membuka hutan dan 

bahan makanan yang dibawa juga sudah mulai habis Ki Sadrono dan Nyi 

Blotong  memutuskan pulang ke Ngombak untuk membeli bahan makanan 



 

35 
 

sebagai bekal di hutan. Setelah tiba di Desa Ngombak banyak orang yang 

bertanya kabar kepada Ki Sadrono dan Nyi Blotong selain itu juga banyak 

yang bertanya mengenai hutan yang akan dibuka  desa baru, Ki Sadrono 

dan Nyi Blotong dengan senang hati bercerita pada masyarakat desa 

Ngombak. 

Berdasarkan cerita Ki Sadrono dan Nyi Blotong beberapa dari 

masyarakat ada yang tertarik untuk ikut membuka hutan antara lain yaitu : 

1. Mbah Madin 

2. Mbah Jenor 

3. Mbah Sireng 

4. Mbah Berek 

5. Mbah Surogonyong 

Dengan bekal yang dipersiapkan mereka berangkat untuk membuka 

hutan, setelah tiba disana mereka kemudian berunding mengenai 

pembagian lahan. Hasil yang disepakati pembagian hutan tersebut yaitu: 

1. Mbah Madin di blok Tileng 

2. Mbah Jenor di blok Prigi 

3. Mbah Sireng di blok Sambiroto 

4. Mbah Berek di blok Loran 

5. Mbah Surogenyong di blok Bengkok 

Setelah berbulan-bulan membuka hutan atau babat alas mereka 

mulai menanam padi, jagung dan lainnya, tanaman tersebut tumbuh 

dengan subur dan hasilnya sangat memuaskan. Tetapi lambat laun  mereka 
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bersedih karena tanah yang sangat luas itu tidak mungkin dikerjakan hanya 

dengan tangan manusia saja.  

  Suatu ketika saat akan mengolah tanah pada musim hujan Mbah 

Sadrono duduk bersedih di tengah sawah. Karena lahan yang sangat luas 

Ki Sadrono merasa tidak yakin bisa menggarap tanahnya, walaupun sudah 

dikerjakan bersama-sama atau gotong royong bergantian dengan warga 

lain.  

 Pada saat beristirahat siang di tengah sawah Ki Sadrono 

mendengar suara gaib (Sasmito). Suara tersebut adalah suara dari penguasa 

hutan Tileng atau sering disebut yang membaurekso hutan Tileng dimana 

Ki Sadrono dan teman-teman tinggali sekarang yaitu di desa baru. Mbah 

Tilang atau yang membaurekso di tempat tersebut merupakan satu-satunya 

orang yang bisa membantu atau menolong menyelesaikan pekerjaan dalam 

menggarap sawah. Bantuan itu berupa Kerbau Danu lengkap dengan 

bajaknya yang dimiliki oleh mbah Tileng 

 Semua yang mengerjakan lahan mendapatkan satu rakit Kerbau 

Danu lengkap dengan bajaknya. Namun mbah Tileng memiliki permintaan 

yang harus dipenuhi antara lain yaitu: 

1. Harus melakukan selamatan/ sesaji sebelum mengerjakan sawah 

2. Sesudah menanam harus disampaikan niat mengerjakan sawah, agar 

hasilnya sesuai dengan keinginan. 

3. Setelah selesai bekerja atau membajak kerbau dan lainnya harus 

ditepikan (dientaskan) atau dikembalikan ketempat semula. 
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4. Setelah panen kerbau tadi harus diberi imbalan dengan niat 

Gumbregang-slametan dari hasil tanaman. 

5. Selama mengerjakan sawah atau membajak tidak boleh 

memukul/menyakiti hewan kerbau yang digunakan untuk membajak 

sawah 

6. Bila tanaman padi/mbok Sri sudah mulai siap berbuah orang yang 

menanam harus melakukan slametan, layaknya orang hamil 

(tingkepan) 

7. Setelah panen desa harus di sedekahi atau menyenang-nyenangkan 

desa sebagai  ucapan syukur atas hasil panen masyarakat. 

8. Dalam sedekah desa, mbah Tileng meminta harus ada hiburan tayub 

atau ledek pada waktu siang hari untuk menghibur pengembala (cah 

angon) yang dimaksud cah angon disini adalah mbah Tileng. 

Pada jaman dulu Tayub merupakan hiburan bagi para pengembala 

atau cah angon yang kelelahan setelah mengembalakan hewan ternaknya. 

Sehingga sampai sekarang selalu diadakan acara tayuban, setelah panen di 

salah satu bulan selalu diadakan hiburan untuk menyenangkan hati mbah 

Tilang (penjaga hutan Tilang) dan semua orang yang telah menggarap 

sawah dengan hati tulus iklas. 

Kemudian ketujuh orang tersebut berunding untuk mengadakan 

slametan sedekah desa. Setelah biaya terkumpul mereka mencari tayub, 

tetapi ada hambatan dalam mencari gamelan, karena pada saat itu gamelan 

hanya ada di Keraton.  
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  Kemudian mereka mendapat bisikan dari mbah Tileng untuk 

meminjam Gamelan ke Sendang Srobong pemilik gamelan tersebut masih 

saudara tua mbah Tilang yang mbaurekso atau penguasa di Sendang 

Srobong. Mereka  menyajikan sesaji di malam Jumat Kliwon, dan 

keesokan harinya Gamelan komplit sudah tersedia disana.  

Tidak berbeda dengan cara sebelum saat akan menggarap sawah 

setiap malem Jumat Kliwon harus memberi  sesaji di hutan Tileng, maka 

setiap pagi Kerbau Danu lengkap dengan bajak semua dari emas sudah 

tersedia untuk digunakan menggarap sawah (Wawancara dengan Turun, 

17 Januari 2013). 

  Tradisi tersebut selalu dilakukan pada bulan Apit (bulan Jawa), 

hari Jumat Kliwon sejak saat itu tradisi ini oleh masyarakat disebut Tradisi 

Apitan. Apit yaitu bulan diantara dua hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha, 

apit artinya terjepit, terjepit diantara dua hari raya), dan bulan APIT  nama 

bulan setelah bulan Syawal (urutannya adalah bulan Puasa, Syawal, Hapit, 

Besar, dan seterusnya). Karena upacara ini dilaksanakan setiap bulan Apit, 

maka disebut tradisi Apitan. 

2. Tujuan Upacara Apitan 

 Upacara Apitan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Prigi merupakan 

salah satu bentuk upacara tradisi yang masih dilakukan setiap tahun. Secara 

umum kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan keselamatan bagi 

masyarakat Desa Prigi lahir dan batin. selain itu upacara ini juga sebagai 

bentuk ungkapan syukur kepada penguasa alam semesta yang telah 
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memberikan berkah berupa hasil bumi yang baik, ternak serta kesehatan  

penduduk (Wawancara dengan Tugiono, 13 Januari 2013). 

3. Proses Persiapan Pelaksanaan Upacara Apitan 

Pelaksanaan Apitan mencakup dua tahap kegiatan yaitu persiapan 

dan pelaksanaan upacara. 

a. Tahap persiapan 

 Karena upacara ini dilakukan setiap satu tahun sekali dan sudah 

berlangsung lama sejak jaman nenek moyang, maka tahap persiapan ini 

dilakukan satu bulan sebelum upacara Apitan dilaksanakan. Pertama 

yang dilakukan masyarakat adalah membentuk kepanitiaan yang 

bertugas untuk melaksanakan upacara Apitan.  Ketua panitia dipilih 

oleh masyarakat dengan diwakili oleh ketua RT masing-masing. Proses 

pembentukan panitia dipandu oleh Kepala Desa. Setiap tahun 

kepanitiaan ini berganti sesuai dengan hasil pilihan warga. Kebijakan 

ini sudah berlangsung lama sejak awal dari dilakukannya tradisi 

Upacara Apitan. Dengan kebijakan ini tidak timbul kesulitan dalam 

pembentukan kepanitiaan yang terdiri dari Ketua, Sekertaris, 

Bendahara, Seksi Perlengkapan, Konsumsi, Keamanan, Tata Usaha, 

Kemasyarakatan, dan Seksi Pentas Seni. Panitia pelaksanaan tradisi 

Apitan pada tahun ini yaitu:  

- Ketua Panitia  : Edi Sulistiono 

- Sekretaris   : Sukamto 

- Bendahara   : Markoni 
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- Seksi Perlengkapan : Ketua RT 1-6 

- Seksi Konsumsi  : Jumadi 

- Seksi Keamanan  : Hansip 

- Seksi Tata Usaha  : Sutomo 

- Seksi Kemasyarakatan : Sarjo 

- Seksi Pentas Seni  : Sutikno 

Adapun tugas-tugas kepanitiaan antara lain sebagai berikut: 

1. Ketua Panitia: Melakukan koordinasi dengan pihak lain (mengurus 

ijin, memimpin pertemuan, membuka, memberi sambutan  dan 

menutup Upacara) 

2. Bendahara: Mengkoordinir keuangan (menerima setoran dana dari 

warga masyarakat melalui ketua Rt masing-masing serta mengatur 

pengeluaran dana) 

3. Sekertaris:  Membantu dalam hal administrasi 

4. Tata Usaha: Mencari tayub/ ledhek, soundsistem, belanja untuk 

kebutuhan sesaji. 

5. Konsumsi: Mengatur waktu selametan pada saat upacara 

berlangsung, mengatur berjalannya upacara, serta mengatur waktu 

untuk menjamu tamu undangan yang di bantu oleh karang taruna 

desa. 

6. Perlengkapan: Menyiapkan tempat, menyiapkan sesaji dan lain-lain. 

7. Kemasyarakatan : Mengatur acara bersih kubur atau makam, bersih 

sumber air serta kerja bakti membersihkan jalan. 
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8. Keamanan : Melakukan kegiatan pengamatan pada saat pelaksanaan 

upacara. 

9. Ketua Rt : Mengumpulkan (menerima setoran dana dari warga dan 

menyetorkan dana kepada bendahara (Wawancara dengan Edy 

Sulistiono, 3 Februari 2013) 

  Panitia mengadakan pertemuan untuk membahas anggaran, 

waktu pelaksanaan, dan membahas hal-hal lain yang dipandang perlu 

(misalnya mencari tayub, gamelan dan lain-lain)  pada waktu yang 

sama saat pembentukan panitia. Semua ketua RT dan RW dua bulan 

sebelum pembentukan panitia sudah mencari informasi besarnya 

anggaran untuk masing-masing seksi jika beberapa warga dari 

masyarakat yang ditunjuk menjadi panitia harus  sudah siap untuk 

menjalankan tugas masing-masing. Kegiatan ini sudah menjadi agenda 

tahunan maka tidak ada kesulitan dalam menjalankan tugas bagi 

panitia. Iuran untuk pelaksanaan upacara Apitan disesuaikan dengan 

status sosial di masyarakat.  Penentuan kelas atau tingkatan berdasarkan 

kepemilikan lahan, jabatan serta perkiraan penghasilan perbulan 

(khususnya bagi ketua RT, RW, PNS, Pedagang dan Wiraswasta). Pada 

penyelenggaraan tahun ini besarnya iuran tingkat I yaitu petani atau 

warga biasa  Rp. 25.000,-. Tingkat II Ketua RT, RW, PNS, Pedagang 

dan wiraswasta iuran sebesar Rp. 100.000,- sedangkan untuk Kepala 

Desa iuran sebesar Rp. 300.000,-. Dana tersebut harus terkumpul satu 
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minggu sebelum hari pelaksanaan upacara Apitan (Wawancara dengan 

Edi Sulistiyono, 3 Februari 2013). 

b. Pelaksanaan Upacara Apitan 

 Pelaksanaan Upacara Apitan menyangkut tempat, waktu, 

perlengkapan dan orang-orang yang terlibat didalam kegiatan 

tersebut. 

1. Tempat penyelenggaraan 

 Upacara Apitan diselenggarakan di Rumah Kepala Desa 

Prigi. 

2. Waktu penyelenggaraan 

 Waktu penyelenggaraan upacara Apitan dilaksanakan pada 

bulan Apit (bulan Jawa), hari Jum’at Wage  sampai Sabtu Legi, 

pelaksanaan dimulai hari Jum’at malam pada pukul 22.00 WIB 

sampai Sabtu Pagi. Dipilih hari Jum’at wage karena masyarakat 

Desa Prigi percaya bahwa hari Jum’at Wage adalah hari yang 

paling baik dan sakral diantara hari-hari yang lain. 

3. Perlengkapan upacara Apitan terdiri dari: nasi ambengan, ayam 

panggang dan lauk pauk atau makanan kecil. 

4. Orang yang memimpin Upacara 

Upacara ini dipimpin oleh Kepala Desa dan modin (tokoh 

agama), karena mereka berdua adalah orang yang dituakan oleh 

masyarakat dan yang bertanggung jawab atas terlaksananya 
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Upacara Apitan, serta diikuti oleh semua perangkat Desa Prigi 

(Wawancara dengan Edi Sulistiyono, 3 Februari 2013). 

Pelaksanaan Upacara Apitan dimulai Seminggu sebelum 

Upacara Apitan dilaksanakan semua warga melakukan upacara 

Bersih Desa yaitu membersihkan sumber air, makam dan jalan 

sepanjang desa. Setelah selesai warga mengadakan doa bersama 

atau selametan didekat sumber air, makam dan di jalan, kegiatan 

ini bertujuan untuk mendoakan arwah leluhur dan meminta agar 

sumber air yang selama ini digunakan untuk kebutuhan 

masyarakat tetap terjaga dan dapat mencukupi kebutuhan air 

masyarakat. 

 Seminggu kemudian warga Desa Prigi secara bergiliran 

membawa nasi ambengan. Warga Dusun Prigi tengah mendapat 

tugas membawa nasi ambengan atau tumpeng yaitu pada hari jum’at 

malam untuk menjamu tamu yang datang. Kemudian warga dusun 

Prigi dari RT 1-6 membawa ambengan pada hari Sabtu siang yang 

sekaligus digunakan untuk acara Upacara Apitan atau selamatan. 

Perlengkapan upacara terdiri dari nasi ambengan, ayam panggang, 

lauk pauk dan makanan kecil yang dibawa oleh  warga RT 1-6 

masing-masing kepala keluarga membawa satu nasi ambengan. 

Setelah semua terkumpul ambengan yang dibawa diletakkan menjadi 

satu (dicampur), kemudian acara selanjutnya adalah doa bersama 

yang dipimpin oleh modin sebelum doa, acara dibuka oleh Kepala 



 

44 
 

Desa. Doa yang dilantunkan berisi permohonan kepada Tuhan Sang 

Khalik untuk menjauhkan masyarakat Desa Prigi dari segala godaan 

dan dari segala hal yang tidak baik serta dari segala penyakit. 

Mereka juga memanjatkan doa memohon agar semua warga Desa 

Prigi diberi keselamatan, panjang umur, kesehatan dan kemakmuran. 

Setelah selesai doa bersama dilanjutkan dengan mendengarkan cerita 

atau riwayat Desa Prigi yang disampaikan oleh salah satu sesepuh 

desa. Setelah itu dilanjutkan dengan makan bersama. Upacara ini 

dilaksanakan hari sabtu, jam 13.00 WIB - selesai, untuk warga dusun 

Sambiroto membawa nasi ambengan pada hari Sabtu malam Minggu 

yaitu malam terakhir kegiatan Upacara Apitan. 

1. Waktu Pertujukan  

 Pertunjukan tayub dilaksanakan siang dan malam hari 

(biasanya dari pukul 22.00 WIB). Pertujukan tayub dilakukan 

selama 1 hari 2 malam pada bulan Apit (bulan Jawa) yaitu hari 

Jum’at Wage sampi Sabtu Legi. 

2. Pertunjukan Tayub/ledhek 

 Upacara Apitan tidak hanya kegiatan doa bersama dan 

melaksanakan kegiatan gotong royong tetapi juga ada suatu 

pertunjukan Tayub. Tayub menurut masyarakat merupakan tarian 

yang diatur secara baik agar terwujud menjadi kerukunan 

masyarakat. Sedangkan menurut ahli bahasa,  kata tayub diberi 

makna kasukan jejogedan naggo dijogedi ing tledhek. artinya 
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bersukaria menari dengan diiringi tledhek, yaitu seorang penari 

perempuan dalam acara tayuban. Fungsi tayub ada dua yaitu 

fungsi magis dan fungsi tontonan. Fungsi magis berkaitan dengan 

kepercayaan ritual yang dimiliki masyarakat terhadap makhluk 

gaib yang “berkuasa” dan mengendalikan mereka. Tayub 

dilakukan sebagai upaya untuk menghindarkan dari makhluk gaib 

yang  menyebarkan wabah  atau pangebluk yang terjadi dalam 

suatu masyarakat. Sedangkan fungsi tontonan lebih pada 

pengertian sebagai tontonan yang disajikan untuk para penonton 

sebagai bentuk rasa syukur dan rasa senang (Abdullah Masmuh 

,dkk. 2003: 7-11) 

3. Sesaji atau simbol dan Maknanya 

 Lambang-lambang atau sesaji yang digunakan dalam 

prosesi upacara Apitan antara lain yaitu: 

1. Ayam panggang melambangkan pengorbanan atau kurban 

untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Agung 

2. Pisang raja melambangkan kebersamaan antara umat dan 

Pencipta 

3. Ketupat dan lepet melambangkan permohonan maaf atas 

segala kesalahan dalam setahun yang lalu 

4. Kunyit melambangkan doa semoga tahun yang akan datang 

diberi kesuburan dan kemakmuran yang abadi dan dijauhkan 

dari segala balak 
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5. Kendi baru diisi air tujuannya adalah memohon agar diberi 

ketenangan hidup lahir dan batin seperti air dalam kendi 

6. Empluk melambangkan doa semoga Tuhan memberi berkah 

yang melimpah kepada masyarakat 

7. Daun-daunan yang terdiri dari daun galing, daun kluweh, 

daun ubi atau senthe, daun dadap serep, daun ilalang, daun 

opo-opo, daun girang, daun koro, dan daun mojo merupakan 

lambing doa agar masyarakat dijauhkan dari segala balak atau 

bencana. 

8. Tumpeng seger dikelilingi sayur-sayuran yang direbus seperti 

sayur daun singkong, papaya, kacang panjang sebagai 

lambang doa agar masyarakat diberi kesehatan,keselamatan 

dan dijauhkan dari balak. Tumpeng ini dikeluarkan pada 

malam pertama upacara Apitan. 

9. Tumpeng agung yang dikelilingi/dilingkari dengan hasil bumi 

antara lain jagung muda, ubi talas, ubi rambat, gembili, ketela 

dibakar, ini melambangkan doa kepada Tuhan semoga diberi 

keselamatan, ketentraman, kemakmuran dan supaya apa yg 

ditanam atau yang akan ditanam diberi hasil yang memuaskan 

demi mencukupi kebutuhan sehari-hari dan bisa menunjang 

kebutuhan yang lain-lain sehingga apa yang diinginkan bisa 

tercapai dengan ijin Tuhan SWT. 



 

47 
 

10. Tikar pandan baru sebagai lambang doa kepada Tuhan untuk 

membuka hidup atau kegiatan baru supaya diberkahi dalam 

segala melakukan kegiatan, lebih baik dari tahun kemarin. 

4. Doa dalam Slametan Upacara Apitan 

 Doa-doa yang dibaca pada waktu upacara tradisi Apitan 

antara lain yaitu: 

1. Sholawat Nabi: 

Allahumma sholi’ala sayidina Muhammad wa-ala alihi 

wasobihi ajma’in yang artinya adalah Ya Allah limpahkanlah 

rahmat pada Nabi Muhammad dan keluarganya serta para 

sahabatnya. 

2. Sholawat Nariyah: 

Allahuma sholi sholatan kamilatan wasalim salaman 

taman’ala sayidina muhammadiniladzi tanhalu bihil-ukodu 

watan tariju bihil kurobu, waktudo bihihawaiju watunalu bihi 

rogho-ibu wahusnul khowatimi wahyutaskol ghomamu 

biwajhihil karimi wa-ala alihi wasohbihi fi kulli lamhatin 

wanafasin bi-adadi kuli ma’lu milak, artinya Ya Allah 

limpahkanlah rahmat dan salam yang sempurna kepada 

junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga terurai dengan 

berkatnya segala macam hajat dan tercapai segala macam 

keinginan dan khusnul khotimah (kebaikan sampai akhir) di 

curahkan air hujan  (rahmat) dengan berkah pribadinya yang 
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mulia, semoga rahmat dan salam yang sempurna itu juga tetap 

tercurah kepada para keluarga dan sahabat beliau, setiap 

kedipan mata dan hembusan nafas bahkan sebanyak 

pengetahuan bagi-Mu 

3. Doa Kubur untuk para leluhur 

Robbanaghfirlana wali-ikhwaninaladzina sabakuna bil-iman 

wala taj-al fi kulu bina ghilan lilla adzina-amanarobbana 

inaka ro-ufurrohim, yang artinya Ya Allah ampunilah kami, 

saudara-saudara kami serta para pendahulu-pendahulu  kami 

yang beriman, dan jangan engkau jadikan kami lupa pada 

mereka pada jasa-jasa mereka, sesungguhnya engkau adalah 

Zat yang maha pengasih dan penyayang. 

4. Doa Khunut 

Allohumaj’al quburohum minriyadiljinan wala min 

khufatiniron artinya Ya Allah jadikanlah kubur mereka 

bagaikan taman surga dan jangan Kau jadikan kubur mereka 

lubang neraka. 

5. Doa Sapu Jagat 

Allaahummahdini fiiman hadait. Wa’aafainii fiman ‘aafai. 

Watawallanii fiiman tawallait. Wabaarikliifimaaa’thait. 

Waqiniisyarramaaqadhait. Fainnaka taqdii walaa 

yuqdhaa’alaik. Wainnahu laa yadzillu maw waalait. Walaa 

ya’izzu man’ aadait. Tabaarakta rabanaa wa ta’aalait. 
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Falakal hamdu ‘alaa maaqadhait. Astaghfiruka wa atuubu 

ilaik. Washallallaahu ‘alaa sayyidinaa muhammadinin 

nabiyyil ummiyyi wa’alaa aalihii wa shabihii wa sallam, yang 

artinya wahai Allah! Berilah aku petunjuk, sebagaimana orang 

yang telah kau beri petunjuk. Dan berikanlah aku kesehatan, 

sebagaimana orang yang telah kau beri kesehatan. Dan 

pimpinlah aku, sebagaimana orang yang telah kau pimpin. Dan 

berikanlah aku keberkahan pada karunia yang telah kau 

berikan. Dan lindungilah aku dari kejahatan sesuatu yang telah 

kau tentukan. Karena sesungguhnya Enkaulah Zat Ynag Maha 

menentukan, bukan Zat yang ditentukan. Dan sungguh tak 

akan terhina orang yang telah kau beri kekuasaan. Dan tak 

akan mulia orang yang telah kau musuhi. Engkau, ya Tuhan 

kami, Maha Suci, dan Maha Tinggi. Maka milik Engkaulah 

segala puji atas apa yang telah kau tentukan. Aku memohon 

ampun kepada Engkau, dan aku bertaubat kepada Engkau. Dan 

semoga rahmat dan keselamatan tetap terlimpahkan kepada 

penghulu kami, Nabi Muhammad, Nabi yang ummi (buta 

aksara), keluarganya dan sahabatnya. 

C. Nilai-nilai yang Terkandung Dalam Upacara Apitan 

  Secara khusus upacara tradisi Apitan ini memiliki nilai positif bagi warga 

Desa Prigi, nilai positif  tersebut berupa: 
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a) Menumbuhkan rasa kebersamaan yang didasari rasa senasib 

sepenanggungan serta saling membutuhkan  antara yang satu dengan 

yang lain. 

b) Sebagai sarana untuk mencari rezeki terutama pada masyarakat 

disekitarnya, karena pada kesempatan tersebut banyak pedagang yang 

menjual dagangannya. 

c) Sebagai sarana komunikasi serta silahturahmi antar warga masyarakat, 

yaitu terlihat  waktu melaksanakan kegiatan bersih desa dan selamatan. 

d) Sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan hiburan yang murah 

tetapi sangat berarti bagi masyarakat. 

e) Sebagai sarana untuk mengekspresikan kemampuan dalam bidang 

kesenian tradisional yaitu berupa tayuban (Wawancara dengan Tugiono, 

13 januari 2013)  

  Nilai-nilai yang terkandung dalam upacara Apitan yang bermanfaat 

bagi masyarakat di Desa Prigi antara lain: 

1. Nilai Kekeluargaan 

 Masyarakat Jawa bukan merupakan sekumpulan manusia yang 

menghubungkan individu satu dengan yang lain, dan individu satu 

dengan masyarakat, akan tetapi merupakan satu kesatuan yang terikat 

satu sama lain oleh norma-norma hidup karena sejarah, tradisi maupun 

religi. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat (Budiono 

Herusatoto, 1984: 42). 
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 Sistem kekeluargaan dari masyarakat Desa Prigi yang terdapat 

pada upacara Apitan ini terlihat  pada saat upacara, yaitu pada saat 

semua warga makan bersama ditempat yang sama dan duduk bersama 

menonton pertunjukan tayub. 

2. Nilai Solidaritas  

 Warga masyarakat yang tinggal suatu lokasi memiliki 

perasaan/ikatan terhadap lokasi tersebut. Perasaan-perasaan itu berupa  

perasaan senasib sepenanggunagan dan saling memerlukan diantara 

sesama anggota/ warga. Perasaan-perasaan itu membentuk satu ikatan 

persatuan dengan dilandasi rasa solidaritas  yang kuat. Dalam kaitannya 

dengan upacara Apitan solidaritas tampak pada kerelaan warga 

masyarakat untuk menanggung bersama pelaksanaan upacara Apitan 

demi mendapatkan keselamatan lahir dan batin warga desa seluruhnya. 

3. Nilai Musyawarah 

  Musyawarah adalah salah satu unsur sosial yang ada dalam 

masyarakat pedesaan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. 

Musyawarah adalah keputusan yang diambil dalam rapat dan tidak 

berdasarkan suatu mayoritas yang menganut suatu pendirian tertentu, 

melainkan oleh seluruh rapat. Dalam musyawarah seolah-olah sebagai 

satu badan yang berarti baik pihak mayoritas dan minoritas mengurangi 

pendirian masing-masing, sehingga bisa saling mendekati 

(Koentjaraningrat, 1967:172). 
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  Di Desa Prigi terdapat suatu pertemuan yang melibatkan semua 

tokoh masyarakat dalam bentuk arisan bulanan. Dalam kegiatan ini 

dimanfaatkan pula untuk memecahkan kegiatan pembangunan desa. 

Perencanaan tersebut dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai 

mufakat. Pendapat-pendapat dari warga dipertimbangkan kembali 

sehingga tidak ada warga yang dikesampingkan. Berkaitan dengan 

Upacara Apitan musyawarah tampak dalam kegiatan-kegiatan yang 

membahas persiapan pelaksanaan Upacara Apitan. 

4. Nilai Gotong- royong 

  Sifat hidup Gotong-royong yang merupakan penerus dari hidup 

kekeluargaan adalah merupakan penerus naluri dari generasi ke 

generasi. Semangat  gotong-royong merupakan adat tradisional dalam 

masyarakat desa, yang dipupuk terus secara dinamis dengan sistem 

ilmu pengetahuan modern dalam bentuk-bentuk organisasi 

(kekeluargaan) (Budiono Herusatoto, 1984: 43). 

 Pada masyarakat desa Prigi terdapat kegiatan yang tetap dipelihara 

yaitu gotong-royong. Gotong-royong merupakan suatu kegiatan yang 

dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan agar pekerjaan menjadi 

lebih cepat selesai. 

 Gotong-royong dalam kehidupan masyarakat Desa Prigi misalnya 

kerja bakti. Kerja bakti merupakan kegiatan gotong–royong untuk 

kepentingan desa bukan perseorangan. Kerja bakti ini misalnya 

membangun jalan, membangun masjid, dan lain sebagainya. 
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  Dalam kaitannya dengan Upacara Apitan gotong-royong tampak 

pada kegiatan pembuatan tempat (mendirikan tratak) untuk tempat 

pertunjukan tayub dan tempat selametan, pada saat itu dimana warga 

desa bersama-sama menyumbangkan tenaga bagi yang laki-laki, 

sedangkan dari pihak wanita memberikan sumbangan berupa makanan 

dan minuman. 

5. Nilai Religius 

 Pelaksanaan Upacara Apitan dilakukan oleh warga Desa Prigi 

bertujuan mendapatkan keselamatan lahir dan batin bagi desa dan 

seisinya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengakuan terhadap 

kekuatan-kekuatan yang bersifat gaib. Kekuatan tersebut dapat 

menyebabkan kebahagiaan atau malapetaka. Untuk memperoleh 

kebahagiaan atau keselamatan dengan memberikan  sesaji disertai doa 

permohonan. Untuk mengungkapkan rasa syukur kepada penguasa 

yang memiliki kekuatan gaib tersebut warga memberikan persembahan 

(ayam, nasi dan sebagainya). Semua rangkaian kegiatan upacara 

dilakukan secara bersama-sama untuk tujuan yang sama. Sehingga rasa 

kebersamaan yang muncul dapat dikatakan sebagai wujud kesamaan 

ide, kesamaan rasa, kesamaan cipta dan karya. 

6. Nilai Demokratis  

 Sikap demokratis warga Desa Prigi yang berkaitan dengan Upacara 

Apitan yaitu dalam hal pemilihan ketua panitia. Warga desa yang 

diwakili oleh masing-masing ketua RT memilih ketua panitia yang 
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dipandang cakap, mampu serta bertanggung jawab dalam kelancaran 

pelaksanaan Upacara Apitan.   

D. Makna Tradisi Apitan  

 Makna tradisi Apitan dapat dilihat dari berbagai aspek, diantaranya adalah: 

1. Makna Tradisi Apitan dalam Kehidupan Sosial 

 Upacara tradisi Apitan merupakan kegiatan yang selalu 

mengedapankan sikap maupun prilaku gotong royong, kerukunan tanpa 

memandang agama, status sosial, pendidikan dan sebagainya. Hal ini 

dapat dilihat dalam pelaksanaan upacara tradisi Apitan semua warga 

masyarakat dengan antusias mengikuti jalannya upacara sehingga dapat 

mempererat hubungan sosial antar warga masyarakat di Desa Prigi.  

 Dari definisi diatas dapat membuktikan bahwa tradisi Apitan 

mempunyai makna sebagai pemersatu atau jembtan antara manusia untuk 

menjalin suatu hubungan sosial yang dapat menumbuhkan persatuan dan 

persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat. 

2. Makna Tradisi Apitan dalam kehidupan Religi atau Agama 

 Masyarakat Desa Prigi paling banyak menganut agama Islam, 

namun dalam menjalin kehidupan sehari-hari masyarakat tidak 

membedakan agama satu dengan yang lainnya. Masyarakat dapat hidup 

rukun dan berdampingan saling tolong menolong dan gotong royong. 

Kehidupan beragama di Desa Prigi berjalan baik saling menghargai 

perbedaan, menghormati dan menjaga kerukunan antar umat beragama 



 

55 
 

hal ini dapat dilihat saat menyambut tradisi Apitan di Desa Prigi. Agama 

menduduki tempat yang paling atas dalam kehidupan masyarakat Prigi.  

 Masyarakat beranggapan bahwa seluruh alam diliputi oleh 

kekuatan gaib yang bersifat supranatural. Kekuatan gaib ini adalah roh 

nenek moyang yang mampu mendatangkan kebahagiaan atau bencana 

bagi umat manusia. 

 Dilihat dari sisi keagamaan tradisi Apitan sangat berperan dalam 

sebagai pemersatu dan mampu mempertemukan pemeluk agama yang 

berbeda, sehingga dapat terlihat kerukunan dan kehidupan masyarakat 

yang sangat tenang dan damai. 

3. Makna Tradisi Apitan dalam Kehidupan Ekonomi Masyarakat 

 Upacara Tradisi Apitan merupakan salah satu bentuk pelestarian 

dan penghormatan bagi arwah leluhur di Desa Prigi. Dengan pelaksanaan 

upacara tradisi ini kehidupan ekonomi masyarakat sedikit meningkat 

dengan berdagang makanan dan minuman bagi pengunjung walaupun 

dalam upacara sudah disediakan makanan, tidak hanya masyarakat Desa 

Prigi saja yang mmanfaatkan kesempatan ini untuk berjualan namun juga 

warga dari Desa lain yang mengetahui akan diadakannya tradisi Apitan di 

Desa Prigi. 

 Dengan demikian adanya tradisi Apitan khususnya bagi 

masyarakat Desa Prigi dan masyarakat pada umumnya, mempunyai 

peranan besar dalam menunjang perekonomian. 
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4. Makna Tradisi Apitan dalam Bidang Pendidikan 

 Peyelenggaraan tradisi Apitan banyak dikunjungi oleh pengunjung 

dari desa lain. Pengunjung bukan hanya terdiri dari masyarakat yang 

sudah bekerja namun banyak diantara pengunjung yang masih merupakan 

pelajar. 

 Kaitannya tradisi Apitan dengan pelajar yang datang untuk 

mengikuti dan melihat langsung Upacara Apitan adalah untuk menambah 

pengetahuan dalam mata pelajaran IPS khususnya sejarah mengenai 

kebudayaan lokal. Tradisi Apitan memberikan banyak sekali nilai-nilai 

positif yang dapat diambil para pelajar diantaranya adalah nilai 

kerukunan, gotong royong, dan lain-lain yang dapat memupuk kerukuan, 

persatuan dan kesatuan warga masyarakat. 

 


