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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tradisi merupakan kebiasaan orang Jawa yang tidak mudah untuk 

ditinggalkan begitu saja. Tradisi diartikan sebagai aktivitas manusia secara turun 

temurun yang bersumber pada setiap aspek kehidupan manusia dan menjadi suatu 

cobaan untuk meringankan kehidupan manusia (Setianingsih, 2021:3). Tradisi 

merupakan kebiasaan dari aktivitas keagamaan yang mendalam padasosial 

budayanya sehingga menjadi rutinitas(Nuha, 2016: 57). Tradisi dipengaruhi oleh 

nilai budaya masa lalu yang ada pada masyarakat. Sampai saat ini masyarakat 

masih mempertahankan citra leluhurnya dalam melaksanakan suatu tradisi.  

Tradisi dianggap menjadi kebiasaan yang dilakukan bersama dalam 

masyarakat yang dilaksanakan secara rutin yang diturunkan dari nenek moyang. 

Lamazi (dalam Setianingsih 2021: 3)mengungkapkan bahwa tradisi berasal dari 

kata tradition yang artinya segala sesuatu yang diturunkan dari generasi ke 

generasi.Tradisi memiliki makna khusus yang bermula dari masa lalu hingga 

masa sekarang. Sejalan dengan Khamidah (2019: 20) menjelaskan bahwa tradisi 

sangat dikenal dan dihormati oleh masyarakat Jawa. Tradisi merupakan warisan 

kebudayaan dari leluhur yang masih tetap berjalan dan kerkembang. Tradisi dan 

kebudayaan merupakan satu keseluruhan  yang menjadi kebiasaan manusia 

sebagai anggota masyarakat. 

Tradisi dipahami sebagai suatu kebiasaan turun temurun dalam 

masyarakat. Tradisi sebagai mekanisme membantu perkembangan pribadi anggota 

masyarakat, contohnya membimbing anak dalam menuju kedewasaan. Tradisi 

merupakan suatu kepercayaan yang dikenal dengan istilah animisme dan 

dinamisme. Animisme diartikan sebagai kepercayaan terhadap roh-roh halus atau 

roh leluhur yang ritualnya dapat terlihat dalam persembahan tertentu di tempat 

yang dianggap keramat. Sedangkan dinamisme adalah percaya adanya kekuatan 

yang ada pada berbagai barang, baik yang hidup maupun mati (Yohanes: 2017: 2). 
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Tradisi membawa dampak positif pada penduduk sekitar untuk melakukan 

kegiatan yang melibatkan seluruh masyarakatnya untuk bergotong royong dalam 

terlaksananya tradisi. Tradisi menjadi suatu kebudayaan dalam masyarakat itu 

sendiri. Kebudayaan adalah hasil dari pemikiran manusia dan diwujudkan oleh 

manusia dalam kehidupan sehari-hari (Koentjaraningrat dalam Anam, 2017: 77). 

Sejalan denganFauzan (2017:2) tradisi merupakan identitas budaya dari suatu 

masyarakat itu sendiri, karena tradisi dipengaruhi oleh budaya masyarakat di 

suatu lingkungan, bukan merupakan seni yang menonjolkan seniman atas diri 

sendiri tetapi lebih ke sistem sosial atau kelompok masyarakat.  

Masyarakat mempercayai nilai tradisi sebagai suatu kebenaran yang 

diyakini akan munculnya solidaritas komunal, maka dari itu keyakinan tersebut 

dijadikan sebagai ilmu pengetahuan dan aturan yang diwariskan dan dilakukan  

pergenerasi, merupakan bentuk dari ingatan dan kenangan, ide, ataupun keputusan 

yang diyakini(Hasanuddin dalam Nofrita, 2021: 225).Tradisi diwariskan dari 

generasi satu ke generasi berikutnya melalui lisan. Tanpa adanya informasi yang 

berkembang, suatu tradisi akan punah.Kebudayaan yang mencakup tradisi lisan 

merupakan bagian dari folklore.  

Tradisi lisan merupakan suatu adat istiadat yang dilakukan turun temurun 

secara lisan untuk menyampaikan informasi.Hutomo (1991:11) mengemukakan 

bahwa tradisi lisan terdapat (1) berupa lisan atau yang diucapkan, (2) berupa 

teknologi tradisional, (3) berupa bagian dari religi, (4) berupa peraturan atau adat 

istiadat. Sejalan dengan Pundentia (dalam Sumitri, 2016:5) mengemukakan bahwa 

“tradisi lisan adalah segala wacana yang diucapkan, meliputi yang lisan dan yang 

beraksara atau sebagai sistem wacana yang bukan aksara”. Sejalan dengan itu, 

Ong (dalam Sumitri, 2016:5-6) menjelaskan bahwa tradisi lisan adalah bentuk 

kelisanan suatu budaya yang tidak pernah tersentuh pengetahuan apapun dalam 

cetakan maupun tulisan. 

Tradisi Setiap daerah memiliki tradisi dan adat istiadat sendiri (Nofrita, 

2021: 225). Salah satu tradisi jawa yang masih dilakukan dan diyakinisampai saat 
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ini yaitu tradisi Buka Luwur. Tradisi Buka Luwur disampaikan secara lisan 

melalui orang satu ke orang yang lainnya, namun memiliki makna dan 

karakteristik yang sama. Buka Luwurmerupakan salah satu wujud dari hubungan 

Islam dengan tradisi setempat. Daryanti (2015:20) menjelaskan bahwa Buka 

Lurup atau Luwuradalah upacara ritual penggantian kain kelambu atau kain mori 

yang digunakan untuk membungkus nisan, cungkup, makam, serta bangunan di 

sekitar makam.  

Buka Luwurmerupakan salah satu wujud dari hubungan Islam dengan 

tradisi setempat (Nuha, 2016:56). Buka Luwurdiadakan untuk menghormatiorang 

yang telah meninggal yang  merupakan tokoh terkenal dalam bidang agama dan 

kehidupan sehari-hari. Begitupun juga dengan masyarakat Landoh Kayen yang 

mengadakan upacara sakral Buka Luwuruntuk memperingati Haul Syekh 

Jangkung.Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 09 November 2021, Makam 

Syekh Jangkung terletak di Desa Landoh Kayen, Rt. 02/07, Kecamatan Kayen 

Kabupaten Pati.Makam Syekh Jangkung selalu ramai dikunjungi peziarah setiap 

harinya, khususnya pada kamis malam (malam jumat).  

Tradisi Buka Luwur makam Syekh Jangkung Landoh Kayen dilaksanakan 

untuk menghormati jasa dari Syekh Jangkung. Sesuai dengan pernyataan Swidarto 

(2003:1) menjelaskan bahwa Syekh Jangkung Landoh dikenal sebagai tokoh 

legendaris bagi masyarakat Kabupaten Pati, Jawa tengah. Kepandaian, keahlian, 

dan ketokohannya diakui oleh masyarakat, seperti kepandaian dalam bidang 

agama, ilmu ketabiban, kanugrahan, ahli siasat perang dan pertanian. Keahlian 

Syekh Jangkung dalam bertani dijadikan sebagai panutan bagi masyarakat di 

sekitarnya. Dalam bidang keagamaan Syekh Jangkung Landoh dikenal sebagai 

seorang ahli tasawuf, filsafat dan ilmu kejawen sehingga keberadaannya diakui 

sebagai ulama besar di wilayah Pati dan sekitarnya, bahkan kepandaian agamanya 

ini disamakan dengan para wali sembilan.  

Makam Syekh Jangkung setiap harinya tidak pernah sepi pengunjung yang 

hadir untuk meminta keberkahan atas karamah beliau yang dipercaya sebagai 
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salah satu Waliyullah di tanah Jawa. Barang-barang peninggalannya semasa 

hidup, kisah hidupnya, bahkan makamnya sampai sekarang masih dilestarikan. 

Sumur air peninggalannya yang berada di kompleks makam sampai sekarang pun 

masih dipercaya oleh sebagian masyarakat berkhasiat untuk menyembuhkan 

beragam penyakit dan memberi kemudahan dalam berbagai hal bagi peminumnya. 

Hal itu menjadi cukup bukti untuk menggambarkan sosok Syekh Jangkung bagi 

masyarakat Pati (Salamah, 2017:167-168). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hj. Samaun selaku Ketua 

Pengurus makam Syekh Jangkung di Desa Landoh Kayen pada hari Selasa 

tanggal 09 November 2021. Bapak Samaun mengatakan bahwa upacara 

memperingati haul Syekh Jangkung dilaksanakan satu tahun sekali, yakni pada 15 

Rajab Hijriah dalam rangka penggantian kain kelambu makam. Acara haul Syekh 

Jangkung di mulai dari sepuluh hari sebelum dilaksanakannya Buka Luwur. Acara 

dimulai dengan tahlil keliling di setiap desa.  

Diadakan tahtimul quran binnadhor atau membaca Alquran dengan 

mushaf terbuka secara bersama-sama. Selain itu juga diadakan penyembelihan 

hewan yang berupa hewan kerbau. Setiap haul Syekh Jangkung para peziarah dari 

berbagai daerah berdatangan. Bekas kain pembungkus makam dilelang untuk para 

peziarah yang ingin mendapatkannya. 

Pelaksanaan tradisi Buka Luwur diikuti oleh seluruh masyarakat sekitar 

Pati khususnya Landoh Kayen, bahkan dari luar kota. Rangkaian acara serta 

simbol-simbol yang digunakan dalam upacara tradisi Buka Luwur tersebut 

memiliki makna tersendiri bagi penyelenggara, untuk itu peneliti ingin meneliti 

makna dibalik acara tradisi Buka Luwur tersebut. Peneliti menganalisis 

menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan reseptif. 

Teori reseptif yang digunakan yakni berdasarkan simpulan dari beberapa ahli. 

Teori resepsi memfokuskan pembaca atau pendengar terhadap pemberian makna 

sebagai proses sejarah.  
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Langkah penelitian teori resepsi sastra meliputi (1) pengumpulan cerita 

yang terdapat di masyarakat (pendengar) sehingga menjadi cerita yang utuh, (2) 

penyebaran kuesioner, melakukan wawancara terhadap masyarakat tentang tradisi 

Buka Luwur, (3) menganalisis cerita degan teori resepsi agar mengetahui 

tanggapan masyarakat terhadap cerita. Faktor yang mempengaruhi Resepsi dapat 

digolongkan dari segi usia dan latar belakang pendidikan. Alasan peneliti 

menggunakan pendekatan resepsi sastra karena teori resepsi sastra belum pernah 

digunakan dalam penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan makna tradisi 

Buka Luwur makam Syekh Jangkung Pati. Adapun peneliti yang telah meneliti 

terkait penelitian lainnya, yakni sebagai berikut. 

Terdapat penelitian sejenis yang hampir sama dengan penelitian ini. 

Peneliti menemukan penelitian tentang tradisi Buka Luwur, yakniFuadi (2013) 

penelitian ini tentang upacara Buka Luwur makam Sunan Kudus.  Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa upacara Buka Luwur makam Sunan Kudus adalah ritual 

penggantian kain kelambu/kain mori/luwur yang digunakanuntuk membungkus 

nisan, cungkup, makam, serta bangunan disekitar makam. Metode yang 

digunakan adalah metode kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori filologi, 

teori folklore, dan teori resepsi sastra. Teori filologi digunakan untuk proses 

pengumpulan data teks lisan yang terdapat dimasyarakat Kabupaten Kudus. Teori 

folklor digunakan dalam proses pendeskripsian upacara Buka Luwur makam 

Sunan Kudus yang tergolong folklor sebagian lisan. Teori resepsi sastra sebagai 

acuan peneliti untuk mengetahui tanggapan tentang cerita, pengaruh, manfaat, dan 

kepercayaan terkait upacara Buka Luwur makam Sunan Kudus. Tujuan dari 

penelitian tersebut adalah mendeskripsikan latar belakang UpacaraBuka Luwur 

Makam Sunan Kudus. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan resepsi 

masyarakat Kabupaten Kudus menghargai dan antusias untuk upacara Buka 

Luwur makam Sunan Kudus. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama 

menggunakan teori folklor dalam proses pendeskripsian. 

Penelitian dari Daryanti (2015) tentang tradisi Buka Lurup makam Sunan 

Prawoto. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 
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kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi agama yang mengkaji 

tentang praktek keagamaan yang dilakukan dalam sebuah agama. Penelitian 

tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan tradisi Buka Lurup dan 

kaitannya dengan Aqidah Islamiyah Makam Sunan Prawoto dan Mengetahui 

makna tradisi tersebut. Dari penelitian tersebut memiliki persamaan dengan 

peneliti yakni tentang Buka Lurup atau Buka Luwur. 

Berdasarkan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian ini tidak 

sama dengan penelitian terdahulu, oleh karena itu peneliti memilih tradisi Buka 

Luwur makam Syekh Jangkung untuk diteliti. Peneliti tertarik melakukan 

penelitian ini karena tokoh Syekh Jangkung sangat popular dan bersejarah dalam 

keagamaan. Keberadaan makamnya dianggap memiliki kesakralan,sehingga 

setiap harinya tidak lepas dari peziarah yang akan memohon berkah dari Syekh 

Jangkung. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk meneliti maknayang ada 

dalam tradisi Buka Luwur makam Syekh Jangkung Pati melalui penelitian 

“Makna Tradisi Buka Luwur Makam Syekh Jangkung Pati Melalui Pendekatan 

Reseptif” 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah di sampaikanmengenai tradisi Buka 

Luwur makam Syekh Jangkung, maka peneliti merumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut. 

1. Bagaimana prosesi pelaksanaan tradisi Buka Luwur makam Syekh 

Jangkung Pati? 

2. Apa makna tradisi Buka Luwur makam Syekh Jangkung Pati? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 



 

7 

 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tradisi Buka Luwur 

makam Syekh Jangkung Landhoh Pati. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis makna tradisi Buka Luwur makam 

Syekh Jangkung Pati. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Secara umum, manfaat  dalam penelitian ini meliputi dua aspek, yaitu: 

1. Manfaat Teoretis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi prodi Pendidikan Bahasa 

dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Muria Kudus sebagaisumbangan untuk pengembangan pengetahuan 

tentang MaknaTradisi Buka Luwur Makam Syekh Jangkung Pati Melalui 

Pendekatan Reseptif.  

b. Dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada pembaca mengenai 

salah satu tradisi budaya bangsa Indonesia yang masih terjaga 

keberadaannya oleh masyarakat itu sendiri.  

c. Memberikan deskripsi mengenai prosesi dalam tradisi Buka Luwur 

Makam Syekh Jangkung Pati.  

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai penelitian awal yang diharapkan akan ada penelitian lainuntuk 

memperdalam kajian penelitian tradisi Buka Luwur Makam Syekh 

Jangkung. 

b. Bagi masyarakat Desa Kayen Pati, hasil penelitian dapat menjadi sumber 

literasi dan pengalaman tentang tradisi Buka Luwur Makam Syekh 

Jangkung dalam menjaga kearifan dan nilai-nilai budaya lokal Indonesia.  

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Desa Landoh Kayen, Kecamatan Kayen, 

Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah. Lokasi di Desa Landoh Kayen ini 

memiliki sebuah makam yang sangat sakral bagi masyarakat Landoh dan 
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sekitarnya. Pada penelitian ini, peneliti menganalisis tentang makna tradisi 

Buka Luwur makam Syekh Jangkung Pati melalui pendekatan reseptif. Pada 

penelitian ini pengumpulan data menggunakan metode deskriptif kualitatif 

yakni observasi, wawancara, pengambilan gambar, dan transkrip data yang 

diperoleh. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Deskripsi Konseptual 

 Dalam kajian pustaka ini membahas tentang teori-teori yang berkaitan 

dengan ruang lingkup penelitian, teori-teori tersebut dijadikan acuan atau landasan 

dalam penelitian ini. Kajian pustaka dalam penelitian ini, peneliti akan 

menguraikan mengenai (1) makna (2) cerita rakyat(3)teori resepsi sastra (4) tradisi 

(5) tradisi Buka Luwur makam Syekh Jangkung 

2.1.1 Makna 

 Manusia hidup dengan kebudayaan, kebudayaan menjadi ciri khas 

masyarakat itu sendiri. Wujud kebudayaan menggunakan simbol sebagai sarana 

untuk menjadikan pesan dan kesan kepada masyarakatnya. Budaya merupakan 

suatu sistem yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Geertz (dalam 

Riezal, 2018:146) mengemukakan bahwa kebudayaan adalah suatu gambaran dari 

pengertian maknayang terjalin secara menyeluruh melalui simbol yang 

ditransmisikan secara historis, yang diwariskan dalam bentuk simbolik, yang 

digunakan untuk berkomunikasi, melestarikan dan mengembangkan pengetahuan 

dan sikap masyarakat.  

 Makna yang dimiliki sebuah masyarakat menggambarkan suatu objek dari 

suatu tanda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI V) makna adalah 

maksud pembicara atau penulis; pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk 

kebahasaan. Sedangkan menurut Ferdinand de Saussure (dalam Chaer, 2014:287) 

“Makna adalah suatu pengertian atau konsep yang dimiliki atau terdapat pada 

sebuah tanda linguistik”.Agar suatu bahasa mudah dipahami dan dimengerti serta 

tidak salah dalam penafsiranya, bahasa yang digunakan harus sesuai dengan 

makna yang terkandung dalam sebuah kata.  

 Makna diartikan sebagai label yang berada dalam kesadaran manusia 

untuk menunjukkan dunia luar. Makna hadir dengan adanya kesadaran 


