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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Realitas Sosial Tradisi Bersih Sendang 

Cerita rakyat Desa Wonosoco, menceritakan asal mula bersih sendang. Dikisahkan bahwa 

pada masa pemerintahan Sultan Agung di Mataram, telah terjadi konflik dengan VOC. Dalam 

konflik itu telah menyeret kedua belah pihak untuk melakukan pertarungan secara ksatria di 

sebuah tempat yang telah ditentukan. Sultan Agung yang merupakan penguasa Mataram 

mendapat tantangan semacam itu merasa terhina kalau tidak mau meladeninya. Oleh karena 

itu, dia menyuruh senopati yang kebetulan masih saudara mudanya bernama Kanjeng Pangeran 

Kajoran untuk memenuhi tantangan itu. Akhirnya berangkatlah Pangeran Kajoran dengan 

memimpin sabergodo prajurit beserta para penasehatnya. Satu penasehatnya itu adalah eyang 

Saji. Setelah melakukan perjalanan jauh dan cukup melelahkan, berhentilah Pangeran Kajoran 

beserta para prajuritnya di suatu tempat. Di tempat itulah Pangeran Kajoran dan para prajurit 

melakukan mesanggrah (berhenti sementara di suatu tempat untuk melepas lelah, konsulidasi, 

dan megatur strategi). Sebagai seorang senopati, Pangeran Kajoran dan para penasehatnya 

dalam mesanggrah sudah barang tentu memperhitungkan tempat dan lingkungan termasuk 

sumber mata air. Pesanggrahan yang dipilih pada waktu itu memang dekat dengan sumber air 

yang sekarang disebut Sendang Dewot. Selama dalam mesanggrah, Pangeran Kajoran dan 

Eyang Saji selalu menjalankan laku prihatin, minta pada yang kuasa agar dalam pertarungan 

nanti diberi kemenangan (wawancara dengan bapak Slamet tanggal 5-01-2020). Laku prihatin, 

istiqaroh atau tapa brata itu mencapai puncaknya ketika pada suatu malam di sebelah Sendang 

Dewot, Eyang Saji mendapat suatu wangsit yaitu adanya suara tetapi tak ada rupa. Wangsit itu 

berbunyi lebih kurangnya demikian: Kalau ingin menang dalam peperangan nanti, minumlah 

air sendang di bawah pohon Bendo ini dan selanjutnya uri-urinen (lestarikan) sendang ini 

dengan 1. Mempergelarkan wayang klitik setiap tahun; 2. Meyembelih wedus kendit (kambing 

yang di punggungnya terdapat bulu dengan warna yang berbeda dengan warna dasarnya yang 

melingkar dari punggung ke perut). Mendengar wangsit demikian, Eyang Saji bertanya 

sehingga terjadi dialog demikian: Penjenengan meniko sinten (Anda itu siapa) ada suara kok 
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tidak ada rupa? “ Yen pengin ngerti, yo aku iki sing bau rekso Sendang Dewot, aranku mbah 

Ngariyah yen kowe pengin ngerti wujudku noleho ngalor-ngetan (kalau ingin tahu, ya saya ini 

yang nunggu Sendang Dewot, namaku nenek Ngariyah kalau ingin tahu wujudku tengoklah ke 

arah timur laut). Setelah menengok ke arah timur-laut, Eyang Saji melihat seorang nenek tua, 

mengenakan caping resulo, slendang locan, tapih batik kawung, dan baju ijo pupus. Dalam 

wangsit itu mbah Ngariyah juga wanti-wanti (berpesan): sopo wae saanak putu sing kepengin 

kasembadan kekarepane pada ngombeho banyu Sendang Dewot (siapa saja termasuk anak 

cucu yang ingin cita-citanya terkabul minumlah air sendang Dewot). Oleh karena itu, anak 

cucu dimohon nanti selalu memperhatikan dan melestarikan Sendang Dewot sesuai dengan 

petunjuk yang telah diberikan. Setelah mesanggrahnya dirasa cukup, berangkatlah Pangeran 

Kajoran, Eyang Saji dan para prajuritnya untuk memenuhi tantangan perang VOC. Di suatu 

tempat di pegunungan Kendeng bagian utara yang sekarang masuk wilayah Desa Prawata. 

Dalam peperangan itu, akhirnya Pangeran Kajoran, Eyang Saji dan para pengikutnya berhasil 

memenangkan pertarungan dan kembali dengan selamat. Tempat peperangan tersebut 

sekarang dinamakan Kampung (Dusun) Perangan dan masuk wilayah Desa Prawata. 

Selanjutnya Eyang Saji kembali ke tempat pesanggrahan untuk babad alas ( mambuka hutan), 

dan akhirnya menjadi akal bakal Desa Wonosoco. Akal, maksudnya akaling manungso dan 

bakal artinya bakali gawe desa (wawancara dengan bapak Slamet tgl 5-01-2020). Selama 

Eyang Saji menjadi akal bakal Desa Wonosoco, wangsit mbah Ngariyah tetap dilaksanakan 

dan disampaikan pada anak cucu agar dapat tetap melestarikan dengan sungguhsungguh. 

Eyang Saji adalah seorang tokoh yang dianggap memiliki kekuatan lebih oleh masyarakat 

(wong kinacek). Oleh karena itu, semua pesan yang disampaikan tentu akan dipatuhi dan 

dilaksanakan oleh masyarakat dengan baik sampai sekarang masih dilestarikan dan dijadikan 

sebuah tradisi tahunan. Tradisi tersebut berupa membersihkan sendang, menyembelih kambing 

kendit, dan mementaskan wayang klitik. Bagi masyarakat Wonosoco, tradisi tersebut harus 

dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan benar. Masyarakat sudah terlanjur percaya dengan 

cerita rakyat tersebut sehingga mereka tidak berani meninggalkan dan mengubah jalannya 

upacara (wawanara dengan bapak Slamet tgl 5-01-2020).  
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2. Pembelajaran Berbasis Tradisi 

Sekolah merupakan salah satu tempat proses belajar terjadi. Sekolah juga merupakan 

lingkungan pembudayaan. Proses pembudayaan di lingkungan sekolah dapat berupa 

pembudayaan sikap, pengetahuan, keterampilan dan tradisi yang ada dalam suatu komunitas 

budaya. Aplikasi pada pembelajaran di lingkungan sekolah muncul pada mata pelajaran, 

kegiatan sekolah, dan pola pergaulan di sekolah (Fahrurrozi, 2018). Pembelajaran berbasis 

tradisi yang berkembang muncul pada pola-pola  interaksi guru dan siswa, dan pengalaman 

belajar siswa di sekolah. Pembelajaran berbasis budaya akan membentuk lingkungan belajar 

yang menyenangkan guru dan siswa dala partisipasi pembelajaran, pengembangan 

pengetahuan dan pengalaman budaya. Pengalaman budaya dapat diakomodai sebagai proses 

penciptaan makna dalam proses belajar pembelajaran di sekolah. Pendidikan berbasis tradisi 

sebagai salah satu upaya penyadaran masyarakat untuk siap menghadapi tantangan dalam 

kehidupan yang secara cepat terus berubah (Zubaedi, 2005).  

Pada masyarakat tradisional pendidikan merupakan aktivitas yang menjadi jembatan 

pencapaian tujuan yang berada tidak hanya di dalam proses pendidikan itu sendiri. Proses 

memahami realitas sosial yang ada dalam masyarakat membutuhkan konteks budaya sebagai 

wujud proses pengembangan pengetahuan dan sikap sosial. Salah satu unsur masyarakat dalam 

peran aktif mengaktifkan pemaknaan budaya adalah siswa Sekolah Dasar. Demokrasi dalam 

pemaknaan budaya sekitar memberikan kebebasan anak untuk aktualisasi diri di kehidupan 

sosial. Siswa SD 1 Wonosoco merupakan agen budaya yang dapat merubah lokalitas 

lingkungan setempat menjadi sikap eksternal yang menjadi karakter kuat individu Wonosoco. 

B. Penelitian yang Relevan 

1. Tari Tayub Sebagai Sarana Upacara Ritual Di Desa Wonosoco Kecamatan Undaan Kudus, 

Suharji, 2014, Penelitiain ini menghasilkan data bahwa pertunjukan tari Tayub Desa 

Wonosoco sebagai sarana untuk melakukan pengusiran hama tanaman para petani. 

Kegagalan panen akan menyengsarakan masyarakat oleh karena diperlukan kerjasama, 

gotong-royong, guyub rukun dalam menggarap tanaman padi jauh dari hama. Dipercaya 

pertunjukan tayub akan mendatangkan kesuburan tanah, keselamatan, ketentraman, dan 

kebahagiaan, jauh dari marabahaya dan terhindar dari wabah penyakit. Pertunjukan tayub 
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sebagai sarana ritual, pergaulan, persahabatan serta hiburan sehingga tercapai 

keseimbangan hidup. 

2. Estetika Wayang Klithik Desa Wonosoco Kabupaten Kudus, Afriani Dian Hapsari, 2016, 

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai estetis pada wayang klithik desa Wonosoco. Proses 

pembuatan wayang klithik menggunakan alat dan bahan yang sederhana, pewarna primer, 

dan memiliki nilai estetis berupa motif dekoratif.  Penggabungan unsur titik dan garis akan 

menghasilkan karakter setiap tokoh wayang. 

3. Fungsi Wayang Klithik Wonosoco, Undaan Kudus Jawa Tengah dalam Ritual Bersih Desa, 

Suwarno, 2014, Keseninan tradisional wayang klithik  Wonosoco mengalami periode 

kesejarahan yang panjang yang difungsikan sebagai seni sacral sekaligus seni 

pertunjukkan. Nilai yang terkandung dalam pementasan wayang klithik yaitu nilai estetis, 

etis, dan magis.  

4. Pengembangan Media Pop Up Sebagai Upaya Melestarikan Wayang Klithik, Tri Budhi 

Wahono, Henry Saputra, Choirul Huda, 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pengembangan media up op merupakan inovasi bagi guru dalam mengembangkan media 

pemelajaran, pengembangan media pop up layak digunakan dengan skor 88,3% dapat 

dikembangkan dalam menyuguhkan media konkrit.  

 

Bagan 2. Kajian Penelitian Relevan 

Tari Tayub Wayang Klithik

Bersih Sendang Cerita rakyat

Wonosoco
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Kajian relevan mengenai budaya Wonosoco merupakan implementasi kehidupan sosial yang 

menjadi aturan yang mengikat warganya. Fungsi tradisi sebagai bagian dari seni, sebagai 

pendidikan massa, sumber pengetahuan sastra dan budaya, dan sebagai hiburan dapat dilihat 

implementasinya pada sisi pembelajaran anak. Anak mampu menarik nilai estetis dari tradisi, 

makna kelingkungan, heroism, nilai magis, serta nilai sosial yang mengakibatkan munculnya 

perilaku sosial yang tercermin dalam pola bermasyarakat. Penelitian ini memfokuskan pada 

persepsi siswa SD 1 Wonosoco dalam upacara bersih sendang dhewot dan sendang gading untuk 

memetakan karakter siswa setempat. 

 

C. Kerangka Berpikir 

 

Bagan 1. Kerangka Berpikir 

Lingkungan sosial budaya memberikan pengaruh perilaku anak yang sedang tumbuh dan 

berkembang dalam kemampuannya menangkap interaksi sosial yang dihadapinya. Anak di 

wilayah Wonosoco berhadapan dengan lingkungan sekitar pegunungan Kendheng dan sumber 

mata air utama yang mengairi desanya. Interaksi anak dengan lingkungan fisik dan sosial budaya 

menghasilkan struktur dan pola kehidupan sosial yang menyesuaikan dengan alam. Lingkungan 

sosial mmeberikan inspirasi dalam mempersepsikan perilakunya. Saputra, dkk (2012: 8) 

menyatakan bahwa anak akan mengimitasi perilaku sekitarnya, tetapi selalu menambahkan 
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perliakunya dengan temuan-temuan baru. Maka pengaruh persepsi anak dapat dilihat dari 

bagaimana pola pendidikan keluarga dalam mengadaptasi budaya dalam lingkungan sekitarnya. 

Bagaimana masyarakat mengatur pola ekologi budaya meningkatkan potensi kepatuhan terhadap 

alam dan membentuk persepsi budaya yang beragam bagi anak. Anak di wilayah pegunungan 

Kendheng kuat dengan pengalaman lingkungan gunung padas, wilayah pegunungan yang sejuk, 

serta sumber mat air pegunungan. Pemaknaan ekologi budaya berdasar norma sosial membentuk 

anak di wilayah Wonosoco memiliki kepatuhan kuat terhadap alam. Sekolah digunakan sebagai 

pemetaan karakter siswa terhadap pola sosial yang telah terbentuk. Internalisasi nilai dalam 

lingkungan keluarga dan masyarakat terimplementasi dalam pola perilaku di lingkungan sekolah. 

Peran teknologi sebagai pendukung budaya perlu digunakan untuk menguatkan lokalitas budaya 

pada masyarakat terpencil menjadi komoditi budaya masyarakat terutama Wonosoco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


