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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Judul Usulan Penelitian 

Pembudayaan Nilai Pendidikan pada Upacara Bersih Sendang Dhewot dan Sendang Gading 

(Studi Kasus di SD 1 Wonosoco) 

B. Latar Belakang Masalah 

Penduduk Desa Wonosoco sebagai pemeluk agama Islam, mengamalkan ajaran agama Islam 

dengan baik. Hubungan kemasyarakatan dijaga dengan sesama tampak dalam aktivitas sosial 

sehari-hari. Kehidupan sosial dan pemerintahan seperti gotong royong, baik untuk kepentingan 

pribadi maupun untuk kepentingan desa dapat berjalan dengan baik. Landasan agama dengan 

percaya kebesaran Tuhan disertai dengan tingkah laku yang baik dalam kehidupan sehari-hari 

merupakan perwujudan kehidupan sosial yang ideal.  

Oleh karena itu, penduduk seringkali mengadakan kegiatan upacara adat secara bersama-

sama, seperti dalam bentuk selametan yang secara tidak langsung mengintegrasikan mereka. 

Dalam hubungannya dengan pendalaman agama yang dianut. Tidak sedikit penganut Islam di 

Wonosoco yang dapat dikategorikan sebagai Islam Abangan sebagaimana disebutkan oleh Geertz 

mengenai varian abangan dan varian santri (Geertz, 1984: 44). Masyarakat percaya akan adanya 

Tuhan, Nabi atau Rasul, tetapi juga percaya terhadap makhluk halus dan roh leluhur. Di samping 

tradisi slametan ( kirim do'a) untuk para leluhur, di wilayah ini masih terdapat beberapa tradisi 

yang sampai sekarang masih tetap dilaksanakan dan berjalan cukup baik. Beberapa tradisi itu, 

antara lain: gablogan, tayuban, nyiwer desa (sedekah bumi), lenthokan, dan resik-resik sendang.  

Tradisi reresik sendang, dilakukan secara rutin, dan biasanya sekali dalam setahun. Dalam 

pelaksanaannya, tradisi ini merupakan ritual terbesar dibandingkan dengan tradisitradisi lain di 

Desa Wonosoco. Di samping dilakukan bersih-bersih sendang dalam tradisi ini juga dilaksanakan 

penyembelehan kambing kendit, pementasan wayang klitik, dan kirab. Dalam kirab itu, segala 

kegiatan diaktualisasikan dalam bentuk seni. Para sesepuh termasuk kepala desa dan perangkat 

desanya digambarkan dalam wujud orang, namun memiliki bentuk yang seni (semacam kegiatan 

karnaval). Selanjutnya segala bentuk yang telah teraktualisasikan tersebut diarak keliling desa dan 

berakhir di depan sendang Dewot. 
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Bagi masyarakat petani, tanah (bumi) bukan saja dipandang sebagai tempat manusia hidup 

dan bertempat tinggal, tetapi dari tanah itu pula mereka menggantungkan kehidupannya. Oleh 

karena itu, apakah para petani dapat hidup bersama dengan kolektif mereka dalam kondisi 

sejahtera, dan guyub, adalah tergantung pada bagaimana mereka memahami, dan memperlakukan 

tanah, dengan cara yang tepat (Thohir, 2007: 169). Pergelaran wayang klitik yang digelar di 

pelataran sendang (ruang) Dewot adalah tanda-tanda simbolik yakni sebagai bukti penguasaan 

ruang-ruang fisik. Lakon-lakon di dalam pementasan wayang yang pada akhir adegan selalu 

menceritakan kemenangan di pihak ksatria (tokoh alusan) dan kekalahan di pihak denawa (tokoh 

kasar) mengasosiasikan kemenangan (penaklukkan) terhadap kekuatan-kekuatan yang berada di 

tempat itu. 

Upacara bersih sendang mempunyai fungsi sosial yang dapat mengintensifkan solidaritas 

masyarakat, karena dalam upacara tersebut warga masyarakat Wonosoco secara bersama-sama 

melakukan upacara. Memang dalam pelaksanaannya, diantara mereka tentu ada yang melakukan 

dengan sungguh-sungguh, tetapi ada juga yang melakukannya hanya setengah-setengah saja. 

Motivasi mereka berbeda-beda, ada yang mencari kepuasan pribadi, tetapi ada juga yang 

menganggap bahwa melakukan upacara adalah suatu kewajiban sosial. Kesadaran masyarakat 

Desa Wonosoco memgenai hidup bersama dalam bermasyarakat dan bernegara, tampaknya 

merupakan sistem solidaritas sosial yang dipelihara dengan baik. Bentuk konkrit dari solidaritas 

itu adalah gotong royong dalam mempersiapkan dan membuat panggung untuk pementasan sejak 

dari awal hingga akhir. Selain itu, mereka bekerja secara bersama-sama membersihkan sendang 

dan saling tolong menolong dalam kehidupan seharihari. Berdasar uraian tersebut dapat dipahami 

bahwa masyarakat Desa Wonosoco memiliki prinsip-prinsip hidup yang hakiki yaitu menjaga 

keselarasan sosial. Hal itu dilakukan untuk mencegah atau paling tidak mengurangi konflik sosial.  

Masyarakat Wonosoco yang hidup dalam tradisi Jawa merasakan, bahwa adat istiadat tersebut 

menghasilkan perasaan aman dan tenteram manakala mereka hidup secara berkelompok 

(wawancara dengan Sutikno). Ketegangan-ketegangan antar teangga itu akan muncul kalau orang-

orang dalam kelompok itu merasa sebagai orang lain. Dengan kata lain, seseorang harus 

melaksanakan keselamatan dalam konteks hidup bersama dengan orang lain yang tujuannya itu 

adalah mencari keselamatan atau golek slamet. Golek slamet dapat diungkapkan sebagai 

ketenangan batin, ketentraman dan rasa aman (Suseno, 1984: 196). Dalam solidaritas menurut 
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orang Jawa harus meniadakan perasaan lebih dari yang lain. Tidak berusaha menonjolkan diri dan 

selalu dapat menerima orang lain.  

Desa Wonosoco merupakan daerah perbukitan dengan penduduk yang sebagian besar 

bermatapencaharian sebagai petani. Desa tersebut memiliki dua mata air yang berupa sendang, 

yaitu Sendang Dewot dan Sendang Gading. Sendang Dewot terletak di Desa Wonosoco bagian 

selatan dan Sendang Gading terletak di Desa Wonosoco bagian utara. Di kedua sendang itulah 

penduduk desa setiap tahunnya selalu mengadakan upacara ritual. Upacara ritual dilaksanakan 

setiap bulan Syawal atau Ruwah pada hari Sabtu Kliwon dan Sabtu Legi . Dalam upacara itu, satu 

rangkaian acaranya adalah pementasan wayang klitik yang digelar pada siang hari. 

Eksistensi budaya dapat diwariskan melalui perantara kebudayaan yaitu individu. Salah satu 

perantara yang dapat dilakukan adalah dengan penanaman nilai budaya melalui pendidikan baik 

di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Proses penyadaran masyarakat dalam 

berbudaya dapat dilakkan melalui pendidikan. Tantangan pendidikan dalam mengupayakan 

kehidupan budaya dalam aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa membutuhkan pola 

partisipasi siswa dan guru dalam mengkolaborasikan pendidikan dan budaya. Budaya memberkan 

jawaban atas tantangan kebutuhan, nilai dan sistem yang berlaku. Pendidikan memberikan peluang 

anak untuk mempersepsikan, mengolah, dan mengembangkan budaya tersebut dalam menghadapi 

tantangan kehidupan.  

Demokrasi pendidikan budaya terhadap anak, salah satunya ada di masyarakat terpencil. 

Wonosoco dengan identitas pegunungan dan sumber mata air, memiliki keunikan yang secara 

geografis tidak dimiliki daerah lain. Keunikan dalam tradisi menimbulkan persepsi-persepsi baru 

pada diri siswa dengan adanya penemuan dan pengalaman baru. Oleh karena itu, kompleksitas 

sudut pandang dalam pendidikan, kelingkungan, tradisi dan teknologi menjadi kajian yang 

menarik terutama pada dunia anak yang memiliki naturalitas ide dan imajinasi.  
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C. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah, antara 

lain : 

1. Tradisi masyarakat Wonosoco dilaksanakan melalui kegiatan bersih sendang merupakan 

bentuk pendidikan masyarakat kepada anak yang secara informal berlangsung sebagai 

bentuk perayaan, hiburan, religiusitas dan budaya. 

2. Pendidikan masyarakat melalui solidaritas bersih sendang merupakan potret nilai sosial 

yang dapat dimunculkan dalam pembelajaran sosial. 

3. Sekolah menjadi media perantara bagi anak untuk memperoleh pengetahuan sosial sebagai 

internalisasi norma sosial. 

4. Persepsi sosial yang terbentuk dalam tradisi dapat diidentifikasi dalam perilaku anak di 

lingkungan sekolah oleh guru. 

 

D. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka ditentukan focus masalah sebagai berikut: 

1. Tradisi masyarakat Wonosoco dilaksanakan melalui kegiatan bersih sendang merupakan 

bentuk pendidikan masyarakat kepada anak yang secara informal berlangsung sebagai 

bentuk perayaan, hiburan, religiusitas dan budaya. 

2. Persepsi sosial yang terbentuk dalam tradisi dapat diidentifikasi dalam perilaku anak di 

lingkungan sekolah oleh guru. 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan : 

1. Bagaimana bentuk pendidikan masyarakat dalam tradisi bersih sendang masyarakat 

Wonosoco? 

2. Bagaimana persepsi sosial yang terbentuk dalam tradisi bersih sendang dapat 

teridentifikasi dalam perilaku anak di lingkungan SD 1 Wonosoco? 
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F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bentuk pendidikan masyarakat dalam tradisi bersih sendang masyarakat 

Wonosoco. 

2. Untuk mengetahui persepsi sosial yang terbentuk dalam tradisi bersih sendang dapat 

teridentifikasi dalam perilaku anak di lingkungan SD 1 Wonosoco. 

 

G. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi khasanah teori budaya local. Unsur 

budaya terwujud dalam pemebalajaran siswa. Eksistensi budaya merupakan  kemampuan 

transfer norma pada SDM untuk bertahan dan berkembang di tiap jamannya. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat Wonosoco, Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kudus, dan khasanah pendidikan untuk memperkaya potensi budaya local 

dalam perkembangan dunia global. 

 

H. Luaran Penelitian 

Luaran penelitian yang dihasilkan dalam penelitian ini antara lain: artikel pada jurnal nasional 

ber-ISSN, artikel yang diseminarkan pada seminar nasional, buku ber-ISBN mengenai Pemaknaan 

Sosio-cultutal Masyarakat Wonosoco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


