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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Indonesia memiliki keragaman suku, budaya, dan berbagai jenis 

peninggalan bersejarah dari nenek moyang yang bernilai tinggi. Peninggalan 

sejarah adalah sesuatu yang ditinggalkan berupa prasasti, naskah kuno, candi, 

monument, keratin, fosil, artefak, tari daerah, dan cerita rakyat. Peninggalan 

sejarah sebagai warisan leluhur dan tanda bukti yang berfungsi memupuk 

kepribadian bangsa dan sebagai warisan budaya disetiap daerahnya. Warisan 

budaya terutama pada bangunan bersejarah yang memiliki gaya dan arsitektur 

khas masing-masing sebagai ciri dari bagian masa lampau. Bangunan-

bangunan bersejarah tersebut dikategorikan sebagai bangunan cagar budaya.  

Cagar budaya merupakan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa 

benda cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan 

cagar budaya di darat atau di air yang perlu dilestarikan keadaannya, karena 

memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan 

kebudayaan. Benda cagar budaya adalah benda buatan manusia bergerak atau 

tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagian atau 

sisa-sisanya, berumur sekurang-kurangnya berumur 50 tahun, serta dianggap 

mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. 

(UU No.5/1992 Passal 1) 

Indonesia memiliki banyak cagar budaya yang di manfaatkan sebagai 

destinasi wisata yang popular dikalangan masyarakat maupun manca Negara. 

Destinasi wisata ini mengandung unsur sejarah yang di jadikan pembelajaran 

bagi masyarakat. Pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar 

Budaya, bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan setiap orang dapat 

memanfaatkan cagar budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, 

ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan pariwisata. Pemanfaatan bangunan 
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bersejarah sebagai pariwisata budaya merupakan salah satu faktor menarik 

wisatawan dan salah satu bentuk pelestarian budaya. Tidak hanya itu 

pemanfaatan ini juga di sebut sebagai bentuk mempertahankan bangunan 

bersejarah dengan semakin banyaknya fasilitas modern. Pemanfaatan cagar 

budaya juga berdampak pada ekonomi masyarakat sekitar wisata.  

Destinasi wisata adalah tempat tujuan atau daerah tujuan untuk berlibur 

dinyatakan oleh Daryanto (1997). Di Kamus Besar Bahasa Indonesia 

disebutkan bahwa destinasi merupakan kata benda yang berarti lokasi atau 

tempat tujuan. Istilah ini digunakan untuk menyebutkan suatu tempat 

signifikan yang akan dituju ketika seorang dalam perjalanan. Wisata terdiri 

dari beberapa kategori seperti wisata rekreasi, wisata petualangan, wisata 

sejarah, wisata alam, wisata arkeologi, dan wisata tematik lainnya. Pariwisata 

berbasis sejarah merupakan salah satu potensi yang pada umumnya dimiliki 

oleh setiap daerah, yang menjadikan daerah tersebut berbeda dengan daerah 

lainnya bahkan menjadi ciri khas atau karakteristik daerah tersebut. 

(Suyatmin,2014) 

Wilayah Jawa Tengah khususnya di Desa Manggarmas, Kecamatan 

Godong, Kabupaten Grobogan terdapat warisan budaya yang dijadikan 

destinasi wisata bersejarah yaitu wisata Api Abadi Mrapen. Kawasan Api 

Abadi Mrapen merupakan kawasan cagar budaya yang terdapat tiga 

peninggalan sejarah dalam satu tempat. Pertama keluarnya api dari dalam 

tanah yang konon ceritanya api ini muncul akibat tongkat Sunan Kalijaga. 

Kedua terdapat Batu yang dikenal dengan nama Watu Bobot yaitu batu berat 

peninggalan kerajaan Majapahit yang kalah peperangan melawan kerajaan 

Demak. Ketiga yaitu air yang muncul sendiri dari dalam tanah akibat di 

tancapkannya tongkat Sunan Kalijaga.  

Kejadian alam di kawasan Api Abadi Mrapen sebagai fenomena unik dan 

langka terjadi. Penemuan kawasan Api Abadi Mrapen memiliki tanah yang 

kaya akan sumber daya alamnya. Tanah Api Abadi Mrapen mampu 

mengeluarkan api yang tidak kunjung padam. Menurut penelitian yang 

dilakukan masyarakat sekitar Api Abadi Mrapen pengeluarkan api ini di 
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akibatkan kelurnya gas dari dalam perut bumi akibat endapan bebatuan. 

Keluarnya air dari dalam tanah juga sebagai akibat dari endapan bebatuan di 

dalam perut bumi. Air yang terdapat di kawasan Api Abadi Mrapen di 

namakan sebagai Sendang Dudo. Air tampak keruh dan kelihatan mendidih 

namun suhu air tersebut dingin. Hal ini membuat Pemerintah melakukan uji 

laborat mengenai kandungan air di Sendang dudo. Dari hasil yang di uji 

terdapat berbagai kandungan kimia yang terdapat di air antaranya yaitu 

mineral, kalsium dan magnesium.  

Sumber daya alam di kawasan Api Abadi Mrapen dijadikan sumber 

kehidupan bagi masyarakat Desa Manggarmas. Munculnya api dari dalam 

tanah dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk memasak dan kebutuhan yang 

lainnya. Tidak hanya di manfaatkan sebagai sumber daya alamnya Api Abadi 

Mrapen juga digunakan pada acara tertentu seperti GANEFO (Game of the 

New Emerging Forces) di tahun 1963, setiap acara PON (Pekan Olahraga 

Nasional), pada tahun 2011 Api Abadi Mrapen digunakan sebagai obor SEA 

Games XXVI, dan Setiap tahunnya kawasan Api Abadi Mrapen di jadikan 

tempat untuk upacara Waisak. (Rubianto,2016:15).  

Pemanfaatkan wisata Api Abadi Mrapen sebagai perkembangan sektor 

ekonomi masyarakat sekitar wisata mengakibatkan wisata ini membuka 

peluang bagi masyarakat sekitar untuk bekerja (Wiyanti, 2016:14-15). 

Sedangkan menurut Arifin (2018:1) mengatakan fenomena alam di kawasan 

Api Abadi Mrapen unik dan langka terjadi, serta mengandung nilai sejarah 

maupun religi sehingga dari cerita yang berkembang harus tetap dilestarikan. 

Cerita kawasan Api Abadi Mrapen harus dikemas dengan unik agar anak mau 

membacanya, cergam cerita rakyat tentang kawasan Api Abadi Mrapen 

dijadikan salah satu pemanfaatan wisata dalam dunia Pendidikan sebagai 

sumber belajar siswa. Menurut Lestari (2016: 86) Sejarah lokal dalam konteks 

pembelajaran sejarah diperlukan untuk membangkitkan kesadaran siswa 

dalam belajar sejarah. Pembelajaran sejarah dimulai dari fakta-fakta bersejarah 

yang ada dilingkungan tempat tinggal. Dari fakta-fakta yang ada wisata Api 

Abadi Mrapen dijadikan wisata edukasi yang didalam nya terdapat batu bobot.  
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Perkembangan wisata Api Abadi Mrapen sebagai wisata bersejarah 

berkontribusi penting dalam dunia pendidikan. Selain menyuguhkan fenomena 

alam yang unik untuk diteliti wisata Api Abadi Mrapen terdapat batu 

peninggalan kerajaan Majapahit. Batu ini dijadikan bukti bahwa zaman dahulu 

memang ada dan nyata. Batu ini biasanya di sebut dengan Watu Bobot 

reruntuhan dari Kerajaan Majapahit yang kalah dengan Kerajan Demak. Watu 

Bobot bisa dilihat secara langsung di kawasan Api Abadi Mrapen.  

Pemanfaatan wisata Api Abadi Mrapen sebagai objek wisata untuk dikenal 

kepada masyarakat umum menjadikan wisata yang banyak dinikmati. Adanya 

wisata Api Abadi Mrapen tidak luput dari cerita rakyat yang beredar di 

masyarakat sekitar. Cerita wisata Api Abadi Mrapen di ceritakan secara turun 

temurun oleh masyarakat sekitar. Cerita rakyat muncul dan berkembang dari 

masyarakat pada masa lampau yang menjadi ciri khas setiap daerahnya. 

Sehingga perlu sekali pelajar untuk mengetahui cerita rakyat maupun seluk 

beluk Api Abadi Mrapen sebagai kultur budaya, dan sejarah yang harus di 

lestarikan keberadaannya. Ironisnya masih banyak masyarakat khususnya 

anak-anak di wilayah Kabupaten Grobogan yang belum mengetahui sejarah 

asal mula Api Abadi Mrapen yang berwujud sebuah cerita rakyat.  

Cerita rakyat tentang wisata Api Abadi Mrapen seharusnya semakin 

berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Namun, pada 

kenyataannya perkenalan wisata Api Abadi Mrapen hanya di jadikan objek 

wisata saja tanpa di manfaatkan sebagai wisata yang bersejarah. Pengunjung 

dari pihak lembaga sekolah hanya sedikit yang berkunjung di wisata Api 

Abadi Mrapen. Cerita rakyat mengenai wisata ini memang belum menjadi 

pelajaran mulok sekolah di daerah Grobogan sendiri. Perlu di diketahui bahwa 

pengenalan cerita wisata Api Abadi Mrapen sangat penting di lakukan untuk 

generasi yang akan datang. Hal ini di lakukan untuk menjaga dan melestarikan 

cagar budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Grobogan.  

Perkembangan zaman yang semakin maju pemanfaatan destinasi wisata 

sebagai sumber belajar sangat penting dilakukan agar terjalin pembelajaran 

yang menyenangkan. Saat ini banyak guru maupun siswa memandang objek 
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wisata sebagai tempat berlibur saja. Akibatnya sekarang guru dan siswa tidak 

memakai objek wisata sebagai sumber belajar. Pembelajaran dengan 

melibatkan objek wisata yang bersejarah mampu membuat siswa dapat 

berfikir menghubungkan materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan 

nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dikehidupan 

sehari-hari.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat di rumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1.2.1 Bagaimana pemanfaatan wisata Api Abadi Mrapen sebagai wisata 

edukasi bersejarah bagi siswa Sekolah Dasar? 

1.2.2 Apa saja potensi wisata Api Abadi Mrapen yang dapat dimanfaatkan 

dalam pembelajaran siswa Sekolah Dasar? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian 

ini adalah:  

1.3.1 Untuk mendeskripsikan pemanfaatan wisata Api Abadi Mrapen 

sebagai wisata edukasi bersejarah bagi siswa Sekolah Dasar. 

1.3.2 Untuk mendeskripsikan apa saja potensi wisata Api Abadi Mrapen 

yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran siswa Sekolah Dasar.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan bagi para peneliti lebih lanjut bila dilakukan 

penelitian yang sama di masa yang akan datang tentang wisata Api 
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Abadi Mrapen sebagai wisata edukasi bersejarah serta 

implementasinya pada pembelajaran Sekolah Dasar.  

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Masyarakat, dapat memberikan pengetahuan dan 

pemahaman masyarakat maupun anak-anak mengenai 

pemanfaatan wisata Api Abadi Mrapen sebagai wisata 

edukasi bersejarah. 

1.4.2.2 Bagi Pengunjung, penelitian ini dapat memberikan dampak 

positif bagi pengunjung khususnya pengunjung dalam 

instansi sekolah sehingga di harapkan Api Abadi Mrapen 

bisa di manfaatkan dalam pembelajaran.  

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian  

Pemanfaatan wisata Api Abadi Mrapen perlu di kembangkan sebagai 

wisata edukasi bersejarah nasional. Dengan adanya pemanfaatan wisata Api 

Abadi Mrapen dalam pembelajaran akan membuat Api Abadi Mrapen menjadi 

pariwisata edukasi yang dinikmati khalayak ramai. Kemajuan wisata Api 

Abadi Mrapen sebagai wisata edukasi perlu dukungan dari berbagai pihak 

agar destinasi bersejarah ini dapat di manfaatkan sebagai sumber belajar untuk 

siswa. Wisata Api abadi Mrapen mempunyai alur cerita rakyat yang sangat 

unik. Siswa menjadikan cerita wisata Api Abadi Mrapen sebagai bentuk 

kesadaran mengenal cerita rakyat daerah yang harus tetap di lestarikan 

keberadaannya. Pemanfaatan wisata Api Abadi Mrapen sebagai sumber 

pembelajaran yang mencakup materi Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan 

Sosial, dan Muatan Lokal.  

  

 

 


