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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Kondisi Geografis Desa Wonosco 

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Wonosoco Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. 

Desa Wonosoco merupakan salah datu desa dengan potensi geografis yang mendukung kebutuhan 

hidup masyarakatnya. Sepanjang jalan menuju desa Wonosoco terhampar sawah padi, di kiri dan 

kanan merupakan hutan jati yang mengelilingi hutan kapur. Desa ini memiliki identitas budaya 

yang kuat, yang mencirikan keunggulan sumber daya alamnya.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Peta Wonosoco 

Wisata alam yang diunggulkan adalah sendang dhewot dan sendang gading. Menuju ke 

sendang kita disuguhi pemandangan rumah warga yang masih asri dimana setiap rumah tertata 

dengan pola menyusuri aliran air. Kebutuhan air dipenuhi dari sumber mata air dengan dhewot 

dan sendang gading termasuk untuk pengairan sawah.  
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Gambar 2. Desa Wonosoco 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 

Desa Wonosoco selain kaya akan sumber daya alam, juga memiliki fasilitas public berupa 

satu sekolah tingkat PAUD, satu sekolah tingkat SD, dan satu sekolah tingkat SMP. Ketiga nya 

berada di lingkup desa untuk memenuhi kebutuhan pendidikan warga sekitar. Hal ini menjadi 

keunikan desa karena anak berada pada lingkungan terbatas yang tidak mengalami pengaruh 

lingkungan luar yang signifikan.  

Factor sosial, seperti sistem kekerabatan masyarakat masih sangat kuat. Kekerabatan 

terjalin di lingkungan sosial karena masih memiliki ikatan keluarga, kekerabatan dalam 

bermasyarakat, kerjasama dalam pelestarian alam dan budaya, kekerabatan dalam religiusitas 

warga menjadi tolak ukur masyarakat dalam membentuk pola nilai-nilai sosial kemasyarakatan. 

Bentuk pemaknaan terhadap nilai-nilai sosial oleh tiap generasi menjadi focus dalam penelitian ini 

dimana letak geografis, kondisi lingkungan, budaya setempat mempengaruhi bentuk pendidikan 

masyarakat. Kolaborasi lingkungan, sekolah dan keluarga pada masyarakat Wonosoco dipotret 

berdasarkan respon anak usia sekolah dasar dalam menanggapi eksistensi dan pembudayaan tradisi 

resik sendang Dhewot dan sendang Gading.  

B. Bentuk pendidikan masyarakat dalam tradisi bersih sendang masyarakat Wonosoco 

Tradisi resik sendang sudah dimulai sejak berdirinya Desa Wonosoco. Hasil wawancara 

dengan Sutikno (46 tahun) penggiat budaya Wonosoco bahwa: 

“Upacara resik sendang berkaitan dengan kerajaan Mataram yaitu Raden Pekik 

Trunojoyo yang melakukan gerilya di wilayah pegunungan Kendheng, beliau 

melihat terdapat dua sendang di wilayang hutan Kendheng dan digunakan untuk 

semedi oleh Pangeran kajoran. Oleh beliau diminta Mbah Ngariayah dan Mbah 

Sumirah agar membuat wilayah menjadi Desa dengan merawat sendang untuk 

sumber kehidupan. Sendhang akan tetap memberi penghidupan jika dirawat 
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dengan melakukan ritual mempersembahkan satu ekor kambing kendhit dan 

mementaskan pageralaran wayang klitik.” 

 

Gambar 2. Sendang Dhewot 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 

Berdasar legenda tersebut warga mempercayai keberadaan Sendang Dhewot dan Sendang 

Gading sebagai sumber kehidupan warga. Sumber mata air terutama dari sendang Dhewot yang 

mampu memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari warga tanpa pernah terjadi kekeringan di 

wilayah tersebut. Ucapan syukur dilakukan warga dengan menggelar tradisi kirab dan resik 

sendang Dhewot yang tidak pernah putus dilakukan warga Wonosoco. Hal ini diperkuat dengan 

pernyataan lurah desa Wonosoco Setiyo Budi, menyampaikan bahwa: 

“semua warga ikut dalam kegiatan bersih sendang yang sedianya dilaksanakan 

sekitar bulan Juni-Juli seletah panen raya, karena percaya bahwa sumber air akan 

tercukupi jika melaksanakan syarat upacara budaya setiap tahunnya” 

Keunikan tradisi bersih sendang Wonosoco adalah tradisi dilakukan selama empat hari 

berturut-turut. Warga turut serta dalam kirab mengelilingi desa dengan menampilkan berbagai 

tradisi kearifan lokal seperti menampilkan music, pakaian, pertunjukan wayang dan gunungan 

sedekah bumi yang menunjukkan bentuk rasa syukur terhadap sang pencipta dan menghargai alam 

yang telah memberikan hasil yang melimpah selama satu tahun belakangan. Kirab dilaksanakan 

pada Kamis Pon dengan beberapa orang berperan sebagai Ki Pakis Aji dan Pangeran Kajoran yang 

merupakan leluhur yang dipercaya masyarakat Wonosoco. Selanjutnya dilakukan pementasan 

wayang klithik yang merupakan penciri desa Wonosoco dalam lakon-lakon seputar tokoh 

Majapahit dan cerita di lingkungannya.  

Tradisi bersih sendang merupakan salah satu bentuk budaya lokal yang disikapi oleh 

masyarakat secara bijaksana sehingga masyarakat memiliki karakteristik dari daerahnya. Budaya 

lokal ini tumbuh dan berkembang dan secara sadar dimiliki masyarakat setempat yang menjaganya 
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hingga memunculkan nilai-nilai kearifan lokal baik yang tumbuh sejak masa lampu maupun 

berkembang dari hasil adaptasi masyarakatnya. Nilai-nilai kearifan lokal berkembang melalui 

internalisasi dan enkulturasi budaya yang disosialisasikan dalam perilaku masyarakat(Alkire et al., 

2018; Rosa & Menezes, 2019). Kearifan lokal dalam tradisi bersih sendang mengandung nilai 

kebijaksanaan, kreativitas, kebaikan yang terinternalisasi secara genealogis. Nilai dalam tradisi 

lokal diilhami sebagai bentuk keyakinan yang dibenarkan sehingga diikuti oleh anggota 

masyarakatnya sebagai falsafah hidup masyarakat.  

Interaksi sosial terjadi karena adanya perhatian sosial secara sadar untuk mengkomunikasikan 

informasi secara intensif kepada setiap orang(Hoffman, 1975; Kingsbury & Hong, 2020). Bahwa 

setiap individu memiliki keterikatan dengan yang lain secara intensif. Motivasi berperilaku saling 

membutuhkan merupakan identifikasi adanya interaksi sosial. Interaksi sosial memerlukan 

kesadaran untuk memahami kebutuhan akan kehadiran orang lain. Kehadiran orang lain memiliki 

peran terhadap diri maupun lingkungan sosial. Dampak dari keterlibatan orang lain adalah 

perubahan dinamis di ruang public. Perubahan ruang public yang diakui oleh sekelompok 

masyarakat mengakibatkan perilaku asosiatif masyarakat. Tiap individu memiliki identifikasi 

terhadap peran di lingkungan sosial untuk terlibat dalam berbagai peran yang mendukung aktivitas 

masyarakat(Hall, 2018). Intensitas peran yang dilakukan secara kompresensif dan berkelanjutan 

akan membentuk jaringan atau hubungan yang saling mendukung. Korelasi ini terhubung untuk 

membentuk suatu pola masyarakat yang memiliki karakteristik atau keunikan dalam pola 

sosialnya. Pola sosial ini membangun kedekatan secara emosional, termasuk rasa senang dan 

dukungan spiritual serta dukungan psikologis. Dukungan spiritual dapat terbentuk akibat 

kepercayaan dari masa lampau mengakibatkan pengalaman yang sama dan berkembang hubungan 

yang matang. Kesamaan pengalaman ini membangun interaksi berbasis kepercayaan di 

lingkungan sosial (Yin et al., 2019).  

Dinamika interaksi sosial dalam perkembangan tradisi bersih sendang tetap menjadi rujukan 

masyarakat karena masih mampu menjawab tantangan yang berkembang dalam pemenuhan 

kebutuhan masyarakat. Nilai guna dalam tradisi bersih sendang akan mewujudkan masyarakat 

harmonis dalam menjaga perilaku masyarakat terhadap lingkungan sekitar.  
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Gambar 3. Wisata Sendang Dhewot 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 

Kondisi alam Wonosoco yang berada di kaki gunung Kendheng dengan sumber mata air yang 

terus mengalir tidak lepas dari kelestarian lingkungan wilayah Wonosoco. Hutan yang masih 

terpelihara dengan ekosistem pohon jati sebagai wilayah resapan air. Sehingga, kondisi sumber 

mata air masih terjaga dan teralirkan ke aliran air warga. Konstruksi terhadap kesadaran menjaga 

kelestarian lingkungan bagi warga sekitar diberikan melalui pola keteladanan dan pemaknaan 

pementasan penokohan wayang klitik untuk anak-anak. Pola kelestaraian lingkungan justru 

mengalami kontradiksi kondisi dari wilayah luar. Misalnya penebangan hutan dari wilayah luar. 

Kondisi sendang dhewot yang menjadi sumber utama pengairan warga, agak berbeda dengan 

kondisi sendang gading yang kini airnya sudah mulai surut. Kondisi sendang ini digunakan untuk 

pengairan sekunder di wilayah Wonosoco. Kini keberadaan sendang gading digunakan untuk 

pengairan sawah dan penampungan sumber mata air bagi pertanian Wonosoco.  

   

Gambar 4. Sendang Gading yang mulai surut 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 

Secara umum tradisi bersih sendang memiliki fungsi penghormatan terhadap nenek moyang, rasa 

syukur terhadap Sang Pencipta, pelestarian kebudayaan, memupuk jiwa gotong royong, wujud 

konservasi alam terutama sumber mata air, dan sebagai sarana edukasi serta sarana hiburan 
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masyarakat Wonosoco dan sekitarnya. Pemaknaan nilai tradisi sendang memiliki fungsi bagi 

kehidupan masyarakat Wonosoco terjabarkan, sebagai berikut: 

1. Sebagai bentuk penghormatan, konteks ritual Hindu-Budha dengan pemaknaan 

penghormatan terhadap nenek moyang, berupa pengorbanan sebuah kambing kendhit 

merupakan bentuk ajaran Hindu-Budha. Sedangkan menurut perkembangannya 

terakulturasi dengan ajaran Islam, selama pelaksanaan tradisi didahului dengan pembacaan 

ayat suci Alquran dan doa. Selain itu budaya lokal juga mendominasi tradisi dalam konteks 

penghomatan terhadap alam semesta yang dilakukan di sekitar sendang. 

2. Sebagai ungkapan rasa syukur, aktualisasi rasa syukur dan permohonan keselamatan 

dikarenakan sebagaian besar masyarakat Wonosoco menggantungkan sumber mata air dari 

kedua sendang dan digunakan untuk mengairi sawah pertaninan sebagai mata pencaharian 

utama masyarakat Wonosoco.  

3. Melestarikan kebudayaan, budaya resik sendang merupakan bentuk tradisi yang menjadi 

penciri masyarakat Wonosoco. Geografis Wonosoco yang berada di kaki gunung dan 

terpisah oleh desa lain cukup jauh, menunjukkan seolah mereka adalah masyarakat adar 

dengan kultur budaya yang kuat. Bahksan pemerintah desa dan kabupaten bermaksud 

membentuk Lembaga adat Desa sehingga desa Wonosoco dapat menjadi desa adat dan 

budaya. Desa budaya telah dimiliki oleh desa Wonosoco didukung oleh potensi adat tradisi, 

kesenian, kerajinan, arsitektur dan tata ruang desa yang ditampilkan dalam wujud 

keseharian masyarakat dan upaya nyata dalam pelestarian dan pengembangan budaya.  

4. Memupuk sikap gotong royong, semua warga memiliki peran dalam pelaksanaan tradisi 

resik sendang, semuanya mengikuti prosesi Kirab Budaya, semua meiliki keyakinan untuk 

melestarikan tradisi resik sendang.  

5. Konservasi lingkungan terutama sumber mata air. Konservasi dilakukan dengan memgeola 

area sendang dengan konsevasi alam sekaligus destinasi wisata yang dikembangkan oleh 

pemerintah desa Wonosoco.   
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C. Persepsi sosial yang terbentuk dalam tradisi bersih sendang dapat teridentifikasi dalam 

perilaku anak di lingkungan SD 1 Wonosoco 

 

 

Gambar 5.SD 1 Wonosoco Kudus 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 

 

1. Nilai etika pada tradisi Bersih Sendang Wonosoco 
 

Resik sendang merupakan syukur warga dalam makna sumber rezeki, sumber keselamatan, dan 

pola penyeimbang keselarasan hidup dan ketentraman hati. Tradisi resik sendang berkembang 

sesuai dengan perkembangan masyarakat Wonosoco dimana perubahan sosial tidak merubah 

makna dan nilai terhadap tujuan utama tradisi. Sekiranya masyarakat masih berpegang erat dengan 

ritual pakem tradisi dan mempertahankan keberlanjutan pelaksanaan tradisi yang menyebabkan 

tradisi ini berkembang dan terus dipertahankan(McDonnell, 2018). Masyarakat Wonosoco masih 

mempertahankan membersihkan sendang adalah menyelaraskan kehidupan manusia, alam, dan 

roh. Dimana bersih sendang berupa pembersihan bersifat fisik dan keyakinan religiusitas yang 

dapat menjaga keseimbangan alam.  

Tradisi bersih sendang dilakukan di saat tertentu, di tempat tertentu, dilakukan oleh orang yang 

terpilih, diikuti oleh masyarakat yang meyakini, dan disertai doa-doa keselamatan untuk mencapai 

tujuan dari suatu kelompok masyarakat terhadap kelimpahan hasil alam. Bagi masyarakat 

Wonosoco air, tanah dan sumber hutan merupakan tempat menggantungkan kehidupan secara 

kolektif. Kondisi mereka yang tercukupi oleh alam ini membuat mereka memperlakukan alam 

dengan cara yang mulia. Karena alam bisa menjadi sahabat dan alampun dapat menjadi musuh 

jika alam memperoleh perlakuan yang merusak kelestarian alam.  
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2. Nilai sosial pada tradisi Bersih Sendang Wonosoco 

 

Nilai sosial pada tradisi bersih desa menggambarkan falsafah gotong royong dan kebersamaan, 

ucapan syukur, rasa memiliki dan melestarikan tradisi, kerukunan, keselarasan, ketentraman, dan 

ketenangan tiap masyarakat(Birkhold & Byrd, 2019). Proses pembuatan sesaji oleh masyarakat 

dibuat bersama dan dikumpulkan untuk didoakan di tempat yang diyakini oleh masyarakat. Setelah 

itu makanan siap dibagikan dan dimakan bersama oleh warga masyarakat. Silaturahmi dan 

memepererat persaudaraan dan kekeluargaan dalam bermasyarakat. Tanggung jawab sosial dalam 

bermasyarakat menjadi hal utama dalam hubungan harmonis dengan alam. Memanfaatkan alam 

untuk kepentingan kelestarian alam semesta merupakan hubungan sosial masyarakat petani yang 

menggantungkan hidupnya dari alam. Selain itu aktivitas seni dalam tradisi resik sendang yaitu 

pertunjukan wayang merupakan refleksi kehidupan sosial perihal individu, orang lain, masyarakat.  

3. Nilai ekonomi 
 

Nilai ekonomi dari kehidupan masyarakat Wonosoco, sebenarnya juga diperoleh melalui 

kawasan desa wisata. Kawasan wisata yang dapat dikembangkan melalui wisata alam dan wisata 

budaya. Wisata alam dapat diperoleh melalui wisata sendang dhewot dan sendang gading. Hutan 

dan ladang persawahan dari sendhang yang memanfaatkan wilayah asri di ujung selatan kota 

Kudus. Wisata budaya tradisi bersih sendang, wisata budaya wayang klithik dan tradisi budaya 

kirab. Ekonomi kreatif mulai bermunculan yaitu kuliner, souvenir dan guide tour serta sarana 

prasarana pendukung elemen wisata budaya di Wonosoco.  

Pemaknaan nilai tradisi bersih sendang bagi  anak di lingkungan SD 1 Wonosoco, penelitian ini 

terkandala kondisi covid-19 sehingga penggalian data dilakukan di lingkungan tempat tinggal 

siswa. Beberapa anak menyampaikan senang dengan diadakanya tradisi resik sendang. TN salah 

satu anak menyampaikan: 

“setiap satu tahun sekali di daerah sini, ada kegiatan kirab, gunungan dan rebutan 

berkah makanan. Ada juga hiburan pertunjukan wayang. Saya bersama teman-

teman biasanya mengikuti kirab dan rebutan gunungan saja, karena saya kurang 

tertarik dengan kegiatan tradisi di sendang dan pertunjukan wayang saya tidak 

paham bahasanya. Kata orang tua kami tradisi ini bermanfaat untuk menjaga 

sumber mata air agar selalu mengalir, kalau tidak nanti tidak bisa untuk mandi 

kita.” 
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Gambar 6. Observasi dan Wawancara Implementasi Nilai Tradisi Bersih Sendang Wonosoco 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 

 

DV salah satu anak mengatakan bahwa pemahaman terhadap tradisi resik sendang diperoleh dari 

lingkungan keluarga. Tradisi itu sendiri diikuti tiap tahun, namun masih melekat unsur hiburan, 

keramaian dan jarahan yang menjadi daya tariknya untuk mengikuti tradisi resik sendang. DV 

menyampaikan bahwa: 

“mengenai tradisi resik sendang saya dikenalkan oleh orang tua yang tiap tahun 

memasak untuk sesaji dalam kegiatan yang dilakukan di sendang. Saya sering 

diminta membantu ibu untuk menyiapkan masakan yang akan diantar. Setiap tahun 

sangat saya tunggu bersama teman-teman karena sangat ramai banyak hiburan, 

orang berjualan, ada kirab juga. Semua orang keluar rumah dan ikut di acara itu, 

rasanya senang” 

 

Gambar 7. Observasi dan Wawancara Implementasi Nilai Tradisi Bersih Sendang Wonosoco 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 

 

HN memiliki pemahaman yang berbeda mengenai tradisi resik sendang dimana anak ini mengerti 

bahwa kegiatan resik sendang bertujuan untuk mengetahui pentingnya menjaga lingkungan dan 
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kelestarian alam. HN merasa kurang menyukai keramaian dan pementasan wayang yang tidak 

mengerti cerita yang dilakonkan.  

“saya bersama orang tua pernah membaca beberapa kisah cerita mengenai 

Wonosoco dan tradisi resik sendang ini menceritakan kegiatan pelestarian sumber 

mata air. Jadi masyarakat Wonosoco masih terus menggunakan sumber mata air 

dari sendang. Biasanya ramai sekali jika ada kirab dan pagelaran wayang klithik, 

tapi saya kurang suka. Biasanya orang tua dan kakak saya mengajak tapi saya 

kurang tertarik.” 

Penanaman nilai sosial, etika dan nilai ekonomi dilakukan melalui diskusi dengan orang tua dan 

tokoh desa. Salah satu media yang dapat dijadikan sebagai alat internalisasi nilai dalam diri anak 

adalah melalui cerita. Kemasan cerita dapat dilakukan dengan melakonkan cerita berbasis 

pelestarian lingkungan sesuai dengan makna tradisi resik sendang.  

 

Gambar 8. Internalisasi Nilai Tradisi Bersih Sendang Wonosoco 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


