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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Nilai adalah sesuatu yang baik yang selalu diinginkan, dicita-citakan dan 

dianggap penting oleh seluruh manusia sebagai anggota masyarakat, karena itu 

sesuatu dikatakan memiliki nilai apabila berguna dan berharga nilai kebenaran, nilai 

estetika, baik nilai moral, religious dan nilai agama (Setiadi, 2006: 31). Nilai 

merupakan kualitas ketentuan yang bermakna bagi kehidupan manusia dapat 

menimbulkan aksi dan reaksi, sehingga manusia akan menerima atau menolak 

kehadirannya. Sebagai konsekuensinya, nilai akan menjadi tujuan hidup yang ingin 

diwujudkan dalam kenyataan kehidupan sehari-hari sebagai contohnya, nilai 

keadilan dan kejujuran, merupakan nilai-nilai yang selalu menjadi kepedulian 

manusia untuk dapat diwujudkan dalam kenyataan. Dan sebaliknya pula 

kebohongan merupakan nilai yang selalu ditentang atau ditolak oleh manusia 

(Prasetya, 2011). 

 Tumangor dkk (2010: 25) menjelaskan bahwa nilai adalah sesuatu yang 

abstrak (tidak terlihat wujudnya) dan tidak dapat disentuh oleh panca indera 

manusia. Namun dapat ia definisikasi apabila manusia sebagai objek nilai tersebut 

melakukan tindakan atau perbuatan mengenai nilai-nilai tersebut. Bagi manusia 

nilai dijadikan sebagai landasan, alasan, ataupun motivasi dalam segala tingkah 

laku dan perbuatannya. Dala bidang pelaksanaannya nilai-nilai dijabarkan dan 

diwujudkan dalam bentuk kaidah atau norma sehingga merupakan suatu larangan, 

tidak diinginkan, celaan, dan lain sebagainya. 

Nilai budaya merupakan konsep abstrak mengenai masalah besar dan bersifat 

umum yang sangat penting serta bernilai bagi kehidupan masyarakat. Nilai budaya 

itu menjadi acuan tingkah laku sebagian besar anggota masyarakat yang 

bersangkutan, berada dalam alam pikiran mereka dan sulit untuk diterangkan secara 

rasional. Nilai budaya bersifat langgeng tidak mudah berubah ataupun tergantikan 

dengan nilai budaya yang lain (Latif, 2007: 35). Berdasarkan uraian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa nilai budaya adalah konsepsi umum yang teroganisasi, 

mempengaruhi perilaku yang berhubungan dengan alam, kedudukan manusia 
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dengan alam, hubungan manusia tenang hal yang diinginkan dengan hal yang tidak 

diinginkan beraitan dengan lingkungan dan sesama manusia. Sebagai contoh nilai-

nilai budaya yang terdapat dilingkungan sekolah sangat mempengaruhi terhadap 

guru dan siswa di sekolah itu sendiri sehingga budaya disiplin terbentuk dengan 

sendirinya. Siswa yang sering terlambat datang ke sekolah meskipun sudah ada 

aturan atau tatatertib yang berlaku di sekolah akan dikatakan melanggar nilai. 

Kata budaya berasal dari kata budhayah sebagai bentuk jamak dari buddhi 

(sansekerta) yang berarti “akal” (Koentjaraningrat, 1974: 80). Definisi yang paling 

tua dapat diketahu dari E.B. Tylor yang dikemukakan di dalam bukunya Primitive 

Culture (1871). Tylor mengemukakan kebudayaan adalah keseluruhan aktivitas 

manusia, termasuk pengetahuan, kepercayaan, seni, moral hukum, adat-istiadat, 

dan kebiasaan-kebiasaan lain (Ratna, 2005: 5). Definisi yang mutakhir 

dikemukakan oleh Harris (1999: 19) yaitu seluruh aspek kehiduan manusia dalam 

masyarakat, yang diperoleh dengan cara belajar, termasuk pikiran dan tingkah laku, 

kecuali itu juga ada definisi yang dikemukakakn oleh Suparlan (1981: 82) bahwa 

kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial, yang 

digunakan untuk menginterpretasi dan memahami lingkungan yang dihadapi, dan 

untuk menciptakan serta mendorong terwujudnya kelakuan. 

Hawkins (2012) mengatakan bahwa budaya adalah suatu kompleks yang 

meliputi pengetahuan, keyakinan, seni, moral, adat-istiadat serta kemampuan dan 

kebiasaan lain yang dimiliki manusia sebagai bagian dari masyarakat. Kebudayaan 

merupakan seluruh cara kehidupan dari masyarakat yang manna pun dan tidak 

hanya mengenai sebagian dari cara hidup itu yaitu bagian yang oleh masyarakat 

dianggap lebih tingi atau lebih diinginkan (Linton dalam Wiradimaja 2018). C. 

Geertz, budaya merupakan pola pemaknaan yang terwujud dalam bentuk-bentuk 

simbolis yang ditransmisikan secara historis yang melaluinya orang berkomnikasi, 

mengabadikan, dan mengembangkan pengetahuannya tentang sikap terhadap 

hidup. Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa kebudayaan merujuk kepada 

berbagai aspek kehidupan meliputi cara-cara berlaku, kepercayaan-kepercayaan 

dan sikap-sikap, dan juga hasil dari kegiatan manusia khas untuk suatu masyarakat 

atau kelompok penduduk tertentu.  
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Disisi lain menurut Farrdan Ball (dalam Kastolani dan Yusof, 2016:57) budaya 

adalah pengetahuan yang dimiliki oleh seklompok masyarakat, yang berkaitan 

dengan perilaku mereka. Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat Goodenough 

(2014) bahwa budaya adalah hal-hal yang perlu diketahui dan dipercayai oleh 

seseorang agar ia dapat bertingkah laku dengan cara yang berterima dalam 

kelompok masyarakatnya. Pada dasarnya setiap manusia yang lahir didunia ini 

hidup dan dibesarkan dalam budaya tertentu. Demikian pula dalam proses 

internalisasi budaya. Seseorang bisa mempelajari mauun diajari dan diperintahkan 

untuk menjalankan hal-hal yang baik dan menghindari hal yang dianggap buruk 

karena proses internalisasi dalam budaya masyarakat tang sudah meresap dan 

menjadi acuan dalam berpikir dan berperilaku. Sehingga, seseorang akan 

berperilaku seerta bertindak karena pengaruh dari peilaku sesuai dengan kaidah-

kaidah yang berlaku. Misalnya jika ia dibesarkan dalam budaya jawa maka ia akan 

bertigkah lalu sesuai dengan kaidah-kaidah yan ada di dalam budaya tersebut. 

Demikian pula jika seseorang dianggap harus bisa memahami budaya yang ada 

disekitarnya, maka ia pun harus bisa mengetahui bagaimana kaidah-kaidah yang 

ada didalam masyarakat, maka dalam bertindak dan berperilaku pasti akan mengacu 

pada kaidah-kaidah yang ada. Pengertian budaya lokal sendiri yaitu meliputi 

kebiasaan dan nilai bersama yang dianut masyarakat tertentu. Pengertian budaya 

lokal sering dihubungkan dengan kebudayaan suku bangsa. Konsep suku bangsa 

sendiri sering dipersamakan dengan konsep kelompok etnik. Fredik Barth 

sebagaimana dikutip oleh Pasurdi Suparlan, suku bangsa hendaknya dilihat sebagai 

golongan yang khusus. Kekhususan suu bangsa diperoleh secara turun temurun dan 

melalui interaksi antar budaya. Budaya lokal atau dalam hal ini budaya suku bangsa 

ini menjadi identitas pribadi ataupun kelompok masyarakat. Ciri-ciri yang telah 

menjadi identitas itu melekat seumur hidupnya seiring kehidupannya (Sutardi, 

2007).  

Tradisi merupakan perwujudan dari budaya bangsa, sedangkan budaya 

merupakan hasil dari pemikiran, perenungan, dan kecerdasan masyarakat di masa 

lampau yang mengandung makna, fungsi, kearifan lokal, norma, dan nilai positif 

yang dapat diterapkan dalam menjalani kehidupan, baik kehidupan di masa lampau, 
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masa kini, dan masa yang akan datang. Pandangan tersebut sesuai dengan 

pemikiran Sibarani (2012: 1-2) yang menyatakan bahwa budaya itu remembering 

the past, understanding the present, and peparing the future ‘mengingat masa lalu, 

memahami masa kini, dan mempersiapkan masa depan’. Mengingat masa lalu 

berarti menggali tradisi masa lalu, mengidentifikasi kehidupan masa lalu, dan 

memilah-milah nilai tradisi masa lalu itu untuk diambil hal-hal yang bernilai positif 

dari tradisi masa lalu tersebut. Memahami masa kini berarti mengetahui 

permasalahan kehidupan masa kini dengan segala kelebihan dan kekuanganannya 

serta memberi solusi pada permasalahan itu dengan mengimplementasikan nilai-

nilai positif ari tradisi masa lalu. Mempersiapkan masa depan berarti melakukan 

sesuatu yang berguna pada generasi sekarang sebagai persiapan untuk 

pembangunan karakter dan peningkatan kesejahteraan generasi masa depan demi 

bangsa yang bermartabat. 

 Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa 

lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi 

dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun 

demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang kali bukanlah dilakukan secara 

kebetulan atau disengaja. Dari pemahaman tersebut maka apapun yang dilakukan 

oleh manusia secara turun temurun dari setiap aspek kehidupannya yang merpakan 

upaya untuk meringankan hidup manusia dapat dikatakan sebagai “tradisi” yang 

berarti bahwa hal tersebut adalah menjadi bagian dari kebudayaan. Secara khusus 

tradisi oleh C.A. Van Peursen (1988) diterjemahkan sebagai proses pewarisan atau 

penerusan norma-norma, adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta. Tradisi dapat 

dirubah diangkat,ditolak dan dipaukan dengan aneka ragam perbuatan manusia. 

Lebih khususnya tradisi dapat melahirkan kebudayaan masyarakat dapat diketahui 

dari wujud tradisi itu sendiri. 

 Tradisi Ngirim Bulus disampaikan secara lisan dari orang satu ke orang 

lainnya, memiliki makna yang sama dan memiliki karakteristik yang sama. Tradisi 

bagian folklore tang memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya. Ciri-ciri 

umum tradisi (dalam Danandjaja, 1997:3-4). Penyebarannya dari mulut ke mulut, 

memiliki varian yang berbeda, tidak diketahui pengarangnya maupun penciptanya, 
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memiliki logika, bersifat polos atau lugu. Ciri utama tradisi lisan senada dengan 

Cokrominoto (1986:504) bahwa tradisi memiliki ciri-ciri pada umumnya yaitu 

disebarkan dan diwariskan secara lisan melalui tutur kata hingga telinga, bersifat 

tradisional, memiliki tradisi yang beraneka macam karena disebarkan secara lisan, 

menjadi milik bersama dan tidak tahu siapa penciptanya, saling mempengaruhi 

antara daerah satu dengan yang lainnya. 

 Ciri-ciri penyebarannya lisan, memiliki sifat tradisional, bersifat anonim 

(tidak diketahui siapa penciptanya), memiliki banyak versi dan bentuk klise dalam 

susunan atau cara melakukannya. Bascom (dalam Danandjaja, 1994). Hutomo 

(dalam Andriani, 2012:4), ada beberapa ciri-ciri tradisi lisan, penyebarannya 

melalui mulut ke mulut, baik dari segi ruang dan waktu penyebarannya, lahir di 

perdesaan, menggambarkan ciri-ciri tradisi lisan, penyebarannya melalui mulut ke 

mulut, baik dari segi ruang dan waktu penyebarannya, lahir di perdesaan, 

menggambarkan ciri-ciri budaya di masyarakat, tidak tau siapa pengarang dan 

pemiliknya, karena sudah menjadi milik masyarakat sekitar, berulang-ulang, tidak 

mengedepankan fakta maupun kebenaran. 

 Kebiasaan mengirim makanan ke juru kunci atau biasa disebut dengan 

Ngirim Bulus akan menjadi hal biasa bahkan sudah menjadi budaya bagi 

masyarakat desa Hadipolo. Hampir setiap hari makam kyai Dudha selalu didatangi 

oleh orang-orang untuk mendoakan serta orang-orang yang mempunyai motivasi 

tujuan keselamatan, ngalap berkah, bahkan orang yang sedang mendapat hajat 

datang untuk memberi makan kepada bulus-bulus yang ada di kolam tepat berada 

di samping kyai Dudha. Faktanya setiap warga yang mempunyai hajat biasanya 

memberi makan kepada sesepuh desa melalui sang juru kunci. Makanan biasanya 

berupa nasi putih dan telur rebus. Masyarakat sekitar sangat percaya akan hal 

tersebut, karena hal tersebut pun sudah berlangsung sejak dahulu dan dipercaya 

masyarakat sekitar karena berdasarakan keyakinan masyarakat, jika mereka tidak 

mengirim Mbah Dudha atau kyai Dudha, maka pasti acara atau hajatnya tidak 

berjalan dengan lancar. 

Salah satu aset kekayaan budaya bangsa Indonesia, yaitu tradisi lisan. Hampir 

di setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi lisan. Tradisi lisan merupakan 
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identitas kultural yang mengandung nilai-nilai luhur yang masih relevan dengan 

zaman sekarang signifikasi tradisi lisan dalam kehidupan manusia terbukti dari 

pemanfaatannya selama beberapa generasi secara turun temurun untuk menata 

kehidupan sosial budaya secara arif. Tradisi lisan tidak hanya sekadar 

mencerminkan kehidupan budaya suatu kelompok masyarakat, tetapi juga 

berfungsi sebagai pengendali perilaku masyarakat.tataran ini menggambarkan 

fungsi tradisi lisan sebagai sarana pendidikan karakter yang berbasis pengetahuan 

dan kearifan lokal. Selain itu, masyarakat menjadikan tradisi lisan sebagai wadah 

untuk menyampaikan pesan-pesan dan nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai 

“hukum” tak tertulis dan sumber pengetahuan.  

Salah satu sumber informasi peradaban sebuah bangsa dapat dilihat pada tradisi 

yang digunakan, baik tradisi lisan maupun tradisi tulis. Tradisi lisan dapat diperoleh 

dari folklore, sedangkan tradisi tulis dapat dilihat dari naskah kuno yang ditulis pada 

kertas, daun lontar, kulit kayu, daluang, nipah, bilahan bamboo, atau rotan. 

Keduanya dapat dipandang sebagai dokumen budaya karena berisi berbagai data 

dan informasi mengenai ide, pikiran, perasaan, pengetahuan, sejarah, dan budaya 

dari suatu bangsa atau kelompok sosial budaya tertentu. Sebagai sumber informasi, 

dapat dipastikan bahwa tradisi lisan dan tulis termasuk salah satu unsur budaya 

dengan kehidupan sosial budaya masyarakat yang melahirkan dan mendukungnya. 

Cara umum, isinya mengungkapkan peristiwa masa lampau yang menyiratkan 

aspek kehidupan masyarakat. terutama tentang keadaan sosial dan budaya yang 

meliputi tujuh unsur kebudayaan universal, yaitu sistem keagamaan (religi), sistem 

peralatan dan perlengkaan hidup (teknologi), sistem mata pencaharian hidup 

(ekonomi), sistem kemasyarakatan (organisasi sosial), ilmu pengetahuan dan 

pendidikan, bahasa dan kesenian (Koentjaraningrat, 2002: 203). 

Keanekaragaman dapat kita lihat pada kehidupan masyarakat biasanya terdapat 

di masyarakat perkembangan dimana kebudayaan tersebut muncul dan tertanam di 

masa lampau. Masyarakat yang masih mempertahankan tradisi dan budaya pada 

masa lampau biasanya disebut dengan masyarakat adat, masyarakat adat yang 

berdiam dengan segala ciri khas dan kebiasaannya merupakan salah satu bukti 

keanekaragaman kebudayaan yang berada di Indonesia, masyarakat adat juga 
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berasal dari sejumlah individu atau orang perorangan yang berada dalam suatu 

daerah/wilayah dengan sistem-sistem nilainya, norma, kebiasaan, yang mengatur 

pola interaksi antara individu anggota masyarakat, sebagaimana dikemukan oleh 

Koentjaraningrat (2005: 89) bahwa suatu kompleks unsur-unsur kebudayaan yang 

tampaknya sangat digemari warga masyarakatnya sehingga mendominasi seluruh 

kehidupan masyarakat yang bersangkutan. 

Tradisi dipahami sebagai salah sesuatu yang turun temurun dari nenek moyang. 

Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat yakni kebiasaan yang 

bersifat religious dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai-nilai 

budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan 

kemudiam menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup 

segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan atau 

perbuatan manusia dalam kehidupan sosial. Sedangkan dalam kamus sosiologi 

diartikan sebagai kepercayaan dengan cara turun menurun yang dapat dipelihara. 

Terdapat masyarakat yang masih memilih untuk mempertahankan warisan 

budaya nenek moyang. Masyarakat tersebut menganggap budaya tersebut 

merupakan kebiasaan yang tetap harus dipertahankan bahkan meskipun telah 

mengalami tantangan baik tantangan internal maupun eksternal. Salah satunya 

adalah sebuah masyarakat desa yang terletak di Dukuh Sumber, Desa Hadipolo, 

Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Tradisi menurut Hanafi (dalam Hakim, 

2003: 29) mendefinisikan bahwa tradisi (turats) merupakan segala warisan masa 

lampau yang masa pada kita dan masuk ke keluarga yang sekarang berlaku. Berarti 

bagi pandangan Hanafi (turats) itu tidak hanya peninggalan sejarah, tetapi juga 

sekaligus merupakan persoalan zaman kini dengan tingkatannya. 

Kabupaten Kudus merupakan Kabupaten dalam wilayah Jawa Tengah yang 

terletak di jalur Pantai Utara (Pantura) berada di kawasan karisidenan Pati, berjarak 

51 kilometer dari timur Kota Semarang, memiliki tradisi dan budaya yang besar 

untuk dilestarikan. Tradisi dan budaya di Kabupaten Kudus memiliki kaitan yang 

erat dengan Walisongo, terutama keberadaan Syekh Jafar Sodiq (Sunan Kudus) dan 

Raden Umar Said (Sunan Muria) yang fokus menyebarkan ajaran agama islam di 

Kabupaten Kudus. Selain itu, Kabupaten Kudus juga termasuk daerah yang kaya 
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akan situs sejarah dan budaya. Dua modal ini dapat dipadukan dan dikemas menjadi 

keunggulan lokal yang dapat menarik wisatawan. Namun potensi budaya-budaya 

lokal yang cukup banyak dan beragam tersebut tampaknya perlu untuk dilakukan 

pengemasan yang menarik sehingga mampu dijadikan sebagai asset wisata ziarah. 

Desa Hadipolo adalah salah satu desa yang terletak di di kecamatan Jekulo, 

Kudus, Jawa Tengah, Indonesia. Dengan luas wikayah 516,50 Ha dan terdiri dari 4 

Dusun yaitu: Dusun Argopuro, Dusun Cempling, Dusun Dau dan Dusun Sumber. 

Dusun sumber sendiri terletak di perbatasan antara kecamatan Bae dan Kecamatan 

Jekulo tepatnya berada di Jekulo paling barat. Desa ini masih menghormati salah 

satu bentuk tradisi kebudayaan yaitu Ngirim Bulus.   

 Keberadaan Sunan Kudus dan Sunan Muria membawa banyak perubahan 

yang pesat di Kabupaten Kudus. Dakwah yang dilakukan berhasil mengubah 

masyarakat yang awalnya memeluk agama Hindu atau Budha, kemudian masuk ke 

agama Islam. Secara tidak langsung, banyak tradisi dan budaya yang memunculkan 

suatu kejadian/cerita di lingkungan masyarakat yang masih berkaitan dengan 

dakwah Sunan Kudus dan Sunan Muria. Suatu kejadian atau cerita ini semakin hari 

terjadi silih berganti. 

Tradisi masyarakat Sumber desa Hadipolo setelah hari raya idul Fitri/hari 

kedelapan (H+7) adalah bodo kupatan. Kupatan (disebut juga tradisi Bulusan) 

adalah salah satu peringatan yang dilaksanakan di dukuh Sumber, desa Hadipolo, 

Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus tapatnya di dekat rumah bapak Kyai 

Sirojjudin, tepat disebelah selatan terdapat makam mbah Dudo. Sejarah dari tradisi 

bulusan mengisahkan tentang mbah Dudo, seorang alim ulama penyebar agama 

islam sekaligus orang yang mengubah daerah tersebut dari hutan menjadi sebuah 

padepokan dan lahan pertanian sebagai sumber penghidupan untuk para sesepuh 

dukuh Sumber (Indrahati, 2012).  

Selain tradisi bulusan masih juga ada tradisi adat yang berkaitan dengan bulus 

yakni dengan mengirim bulus (mengirim makanan) bisa berupa makanan sederhana 

(berisi nasi dan telur), atau makanan yang untuk orang kaya (nasi dan ayam 

ingkung). Oleh warga sumber hal itu dilakukan jika mereka merasa mempunyai 

nadzar (lulus sekolah, naik pangkat, membeli suatu barang, dll) dan orang yang 
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mempunyai hajat seperti menanam padi, panen, mentenan, khitan, dan acara 

lainnya) hal ini mempunyai makna bahwa Mbah kyai Dudo dimanfaatkan sebagai 

wasilah oleh warga Sumber (Indrahati, 2012). 

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 19 November 

2021 menyatakan bahwa pada lokasi tersebut terdapat seorang ibu paruh baya 

dengan kisaran umur 40 tahun membawa anak kecil yang sedang melakukan tradisi 

Ngirim Bulus dengan membawa sebuah baskom yang berisi nasi putih dan telur 

rebus. Kemudian ibu tadi menghampiri juru kunci dan menyampaikan maksud 

kedatangannya. Juru kunci menerima makanan tersebut, lalu membacakan doa 

sambil membawa makanan Ngirim Bulus, lalu setelah itu juru kunci mengdatangi 

kolam penangkaran bulus dan memberikan makanan tersebut ke bulus yang di 

kolam tersebut. 

Kajian sejenis ini telah dilakukan oleh Axlaverona dan Soemanto (2018) 

(Jurnal UNS) dengan judul “Nilai Budaya dalam Upacara Adat Tetaken”. Penelitian 

ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi deskriptif. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa upacara adat Tetaken merupakan bentuk 

gagasan masyarakat desa Mantren yang kemudian timbul kepercayaan mengenai 

pentingnya dilaksanakan upacara adat Tetaken yang berasal dari cerita Kyai 

Tunggul Wulung sehingga munculah aktivitas dalam bentuk tindakan dan interaksi 

pada pelaksanaan upacara adat yang melibatkan semua masyarakat. 

Penelitian tentang Bulusan juga telah dilakukan oleh Hidayatullah (2019) 

dengan judul “Analisis Struktur dan Nilai Karakter Cerita Rakyat Bulusan 

Kabupaten Kudus untuk Pendidikan Anak Sekolah Dasar. Penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif dengan studi pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa cerita rakyat Bulusan memiliki 12 jenis struktur naratif, dan 

adapun nilai karakter yang terkandung dalam cerita rakyat Bulusan terdapat 5 

karakter secara utuh. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka permasalahan dalam 

penelitian ini: 

1. Nilai budaya apa saja yang terkandung dalam tradisi Ngirim Bulus? 

2. Nilai sosial apa saja yang terkandung dalam tradisi Ngirim Bulus? 

3. Bagaimana prosesi tradisi Ngirim Bulus di desa Hadipolo Kecamatan Jekulo 

Kabupaten Kudus? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis apa saja Nilai budaya yang terkandung dalam tradisi Ngirim Bulus  

2. Menganalisis apa saja Nilai sosial yang terkandung dalam tradisi Ngirim Bulus 

3. Menganalisis prosesi tradisi Ngirim Bulus di dukuh Sumber, Desa Hadipolo, 

Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Dari segi teori, penelitian ini diharapkan dapat menambah pegetahuan dan 

peneliti berharap penelitiannya dapat menjadi bahan referensi bagi pembaca, serta 

dapat dijadikan sebagai sumber untuk menamah wawasan oleh pembaca. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penelitian lain 

untuk menambah dan mengembangkan keilmuannya. Selain itu, sebagai bahan 

pertimbangan atau sebuah acuan dengan penelitian yang memiliki tema serupa. 

2. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat mengenai pelestarian 

budaya ataupun pelestarian tradisi yang ada. Dengan menggunakan media tradisi 

Ngirim Bulus yang terselenggara secara turun menurun. 
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