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MOTTO 

 

 

1. Satu pemikiran orisinil bernilai ribuan lebih dari kutipan tanpa pikiran. 

(Diogenes) 

 

2. Fondasi dari setiap negara bagian adalah pendidikan kaum mudanya. 

(Diogenes) 

 

3. Pikiran itu penting. Dirimu adalah apa yang kamu pikirkan. (Siddartha 

Gautama) 

 

4. Apa yang menjadikan anda saat ini berdasarkan apa yang anda lakukan 

selama ini. Apa yang menjadikan anda di masa depan berdasarkan apa 
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ABSTRAK 

 

 

Nama: Willsen Pangapunten. NIM: 1711300014. Judul Skripsi: 

MAKNA TRADISI WAYANGAN SEBAGAI WISATA RELIGI DI 

MAKAM KYAI KARSO REJO DUKUH PANDANAN SOROPATEN 

KARANGANOM KLATEN. 

 

 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah, Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan, Universitas Widya Dharma Klaten.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana makna dan proses  

tradisi wayangan yang ada di makam Kyai Karso Rejo Di Pandanan Desa 

Soropaten Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten. Beserta sejarah ada karena 

di kawasan makam ini sudah dijadikan salah satu wisata religi di Klaten yang 

banyak dikenal oleh masyarakat luas karena sejarah dan tradisinya yang masih 

dijalankan hingga saat ini. 

Metode penelitian pada skripsi ini adalah kualitatif deskriptif. Analisis 

penelitian ini dengan cara mendeskripsikan suatu teori berdasarkan fakta. Data 

penelitian ini adalah makna tradisi wayangan di makam Kyai Karso Rejo di 

Dukuh Pandanan. Sumber data berupa wawancara. Pengumpulan data dilakukan 

dengan terjun kelapangan secara langsung untuk melihat keadaan dan kondisi 

lapangan yang ada dan kemudian melakukan wawancara untuk mendapatkan data-

data yang diinginkan. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah makna tradisi wayangan di 

makam Kyai Karso Rejo memiliki makna sebagai ucapan rasa syukur masyarakat 

desa pandanan karena telah diangkat pagebluk dari desa mereka yang 

dilaksanakan pada malam jumat pon. Serta sebagai moment penghormatan 

terhadap sesepuh desa yaitu Kyai Karso Rejo. Serta diadakanya kegiatan kirab 

budaya untuk melestarikan budaya yang sudah ada sejak dahulu. 

 

Kata Kunci : tradisi wayangan, wisata religi, makna 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang terkenal akan keanekaragaman adat dan 

budaya yang dimiliki dari seluruh daerah yang berada di Indonesia. Di setiap 

daerah memiliki banyak tradisi yang meliputi budaya yang beragam jenis dan 

memiliki keunikan-keunikan tersendiri. Sehingga saat ini masih banyak daerah di 

Indonesia yang mempertahankan nilai-nilai adat dan budaya dari daerah mereka 

masing-masing. Budaya merupakan cara yang dimiliki oleh individu ataupun 

kelompok tentang cara berkembang. Kata kebudayaan berasal dari kata 

Sansekerta buddayah yang merupakan bentuk jamak dari kata budhi yang berarti 

akal. Kebudayaan atau budaya merupakan suatu kegiatan yang menyangkut 

keseluruhan aspek kehidupan yang ada dalam Manusia (Sulfemi, 2019:2) . 

Menurut Koentjaraningrat kebudayaan adalah keseluruhan karya yang berasal 

dari fikiran atau akal manusia itu sendiri. Untuk lebih mendalami kebudayaan, 

perlu kira mengenal unsur-unsur kebudayaan. Menurut Koentjaraningrat ada tujuh 

unsur kebudayaan yaitu sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan 

organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata 

pencaharian, sistem teknologi dan peralatan (Sutadjo.2008:12). 

Tradisi berasal dari bahasa latin tradition yang memiliki arti diteruskan. 

Tradisi adalah kebiasaan yang diwariskan dari suatu generasi kegenerasi 

berikutnya secra turun temurun beberapa tradisi yang dapat diwariskan seperti  
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kebudayaan adat istiadat dan kepercayaan. Hal yang paling mendasar dalam 

tradisi ini adalah sebuah kebiasaan yang sudah dilakukan sejak lama dan menjadi 

sebuah kebiasaan dari sebuah kelompok masyarakat. Tradisi yang menjadi 

kebiasaan masyarakat juga secara tidak langsung sangat berpengaruh terhadap 

aksi dan reaksi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari (Sri, 2018). 

Wayang kulit merupakan kesenian tradisi yang tumbuh dan berkembang di 

masyarakat Jawa. Wayang berasal dari kata ma hyang yang berarti menuju 

spiritualitas sang kuasa tetapi masyarakat juga menyebutnya wayang yang berarti 

bayangan. Dalam memainkan wayang biasanya juga diiringi dengan alat musik 

gamelan Jawa. Paggelaran wayang biasanya di mainkan oleh seorang dalang 

dengan memainkan sebuah lakon dalam pagelaran wayang terdapat pesan, makna 

dan simbolis kehidupan yang di sampaikan. Oleh sebab itu wayang juga menjadi 

salah satu media untuk berdakwah. 

Salah satu peninggalan tradisi atau budaya yang masih ada hingga saat ini 

adalah wayangan. Wayang merupakan salah satu  puncak tradisi kesenian yang 

ada di Indonesia karena kesenian ini yang paling menonjol di antara kesenian 

yang lain. Karena wayang memiliki peminat yang sangat banyak di kalangan 

masyarakat karena pertunjukanya yang memberikan pesan-pesan moral bagi 

kehidupan hal ini sangat di sukai oleh masyarakat saehingga mereka tidak hanya 

mendapatkan hiburan dengan kesenian wayang ini tetapi mereka juga 

mendapatkan pesan moral saat menyaksikan tradisi kesenian wayang ini. Budaya 

wayang merupakan memilki beberapa seni peran didalamnya seperti seni suara , 

seni peran, seni musik, seni pahat, seni tutur, seni lukis. Wayang sendiri 
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digunakan untuk media dakwah, pendidikan dan hiburan. Wayang sudah ada di 

indonesia sebelum agama Hindu masuk ke Indonesia khususnya di pulau 

Jawa.(Andaningrum, 2017) 

Kabupaten Klaten merupakan salah satu kota yang berada di Jawa Tengah. 

Kota Klaten merupakan kota yang di apit oleh dua daerah besar yang sangat 

terkenal yaitu Yogyakarta dan Surakarta tidak di ragukan lagi kedua kota tersebut 

adalah kota yang terkenal akan tempat-tempat wisatanya. Meskipun Klaten 

merupakan kota kecil tetapi di Kabupaten Klaten sendiri juga terdapat beberapa 

tempat wisata yang terkenal dan beraneka ragam jenisnya. Mulai dari wisata 

budaya, wisata alam, wisata ziarah. 

Wisata religi saat ini menjadi wisata yang memiliki banyak peminat dari 

berbagai macam kalangan. Wisata religi dilakukan dengan mengunjungi tempat-

tempat yang di anggap sakral atau memiliki nilai sejarah religius  dalam sebuah 

keyakinan atau agama. Di dalam agama Islam wisata religi dapat di lakukan 

dengan mengunjungi makam-makam para penyebar agama Islam dan masjid 

peninggalan para penyebar agama Islam. Wisata religi ini untuk memenuhi 

kebutuhan rohani seseorang yang dapat menumbuhkan rasa keimanan kepada 

individu Wisatawan (Ritonga, 2019). 

Di Kabupaten Klaten terdapat wisata religi atau ziarah yang terkenal dan 

memiliki banyak pengunjung yaitu makam Kyai Karso Rejo letaknya di Dukuh 

Pandanan, Desa Soropaten, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten. Kyai 

Karso Rejo merupakan salah satu tokoh agama di Desa Pandanan. Yang 

menjadikan makam Kyai Karso Rejo banyak di kunjungi oleh para peziarah 
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adalah karena dahulunya Kyai Karso Rejo pernah memiliki sejarah yaitu bertemu 

dengan Presiden pertama Indonesia yaitu Presiden Soekarno. 

Dahulu Presiden Soekarno datang ke Desa Pandanan untuk meminta doa restu 

untuk melawan penjajah dan Presiden Soekarno datang kesana atas saran dari raja 

Keraton Surakarta yang menjabat pada masa itu. Presiden Soekarno tidak bertemu 

dengan Kyai Karso Rejo di rumahnya tetapi mereka bertemu di sawah. Kemudian 

Presiden Soekarno meminta doa restu kemudian oleh Kyai Karso Rejo diberikan 

bekal berupa rumput grinting utuk melawan penjajah. Oleh masyarakat sekitar 

petilasan tempat dimana Presiden Soekarno dan Kyai Karso Rejo bertemu di 

dirikan sebuah tugu yang bernama Tugu Waseso tugu ini berada di tengah sawah 

yang tidak jauh dari pemukiman dan makam dari Kyai Karso Rejo. 

Pagelaran wayang di makam Kyai Karso Rejo di Desa Pandanan Soropaten ini 

di lakukan setiap malam Jumat Pon. Karena malam Jumat Pon adalah hari 

kelahiran dari Kyai Karso Rejo yang dahulu adalah tokoh agama di Desa 

Pandanan. Wayang kulit yang di adakan ini menjadi salah satu media untuk 

berdakwah bagi masyarakat sekitar yang antusias dan selalu datang untuk 

menyaksikan acara pagelaran wayang kulit di makam Kyai Karso Rejo. Hal ini 

juga menjadikan daya tarik tersendiri bagi masyarakat daerah tersebut maupun 

luar daerah. Menginggat karena wayang adalah salah satu kesenian yang sampai 

saat ini masih diminati oleh banyak masyarakat yang menjadi hiburan bagi 

masyarakat yang tidak dapat disaksikan setiap hari oleh karena itu dengan adanya 

pagelaran wayang setiap malam Jumat Pon ini mampu menjadi hiburan bagi 

masyarakat umum yang rela datang jauh-jauh untuk berziarah dan khusus 
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menyaksikan pagelaran wayang ini, meski jaman terus berkembang peminat 

kesenian wayang ini masih memiliki penggemar setia. Para pengunjung bisa 

mendapatkan pesan-pesan moral melalui pewayangan ini tidak salah jika wayang 

menjadi salah satu media berdakwah, yang salah satunya wayangan yang 

diadakan di makam Kyai Karso Rejo Desa Pandanan Soropaten ini. 

Berdasarkan penjelasan secara singkat tentang latar belakang dan sejarah 

tersebut sebagai penulis tertarik dengan objek yang akan di teliti untuk 

mengetahui lebih dalam dan mendeskripsikan tentang makna tradisi wayangan 

sebagai wisata religi di makam kyai karso rejo, dukuh pandanan, desa soropaten, 

kecamatan karanganom, kabupaten klaten. 

Wisata ziarah di makam Kyai Karso Rejo ini memiliki keunikan sendiri yang 

menjadi daya tarik para wisatawan selain ziarah ke makam para pengunjung juga 

bisa mengunjungi sendang pancuran yang berada di kompleks makam Kyai Karso 

Rejo selain sendang di sana juga terdapat tugu yang di beri nama tugu waseso. 

Selain itu di makam ini juga rutin di gelar acara kirab budaya setiap bulan suro 

acara kirab ini di isi dengan berbagai rangkaian acara adat seperti membawa hasil 

bumi untuk di arak mengelilingi desa hal ini merupakan acara syukuran warga 

terhadap sang maha pencipta karena telah memberikan kesehatan dan keselamatan 

pada warga pandanan selain itu acara gelar budaya ini di lakukan untuk 

melestarikan budaya jawa. Kirab budaya ini dilakukan pada tahun 1921-1926 di 

mulainya dengan menyebarnya wabah penyakit PES dan merenggut 80 jiwa 

korban meninggal penyakit ini adalah penyakit yang menyebabkan kematian 

mendadak sehingga dahulu Kyai Karso Rejo selaku tokoh agama di Desa 
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Pandanan meminta petunjuk kepada allah agar mengangkat wabah penyakit yang 

menyerang tempat tinggalnya dan terhindar dari bencana, allah mengabulkan 

permintaan dari doa-doanya penyakit tersebut hilang dari desa pandanan sebagai 

rasa syukur masyarakat setempat menggelar acara syukuran dengan mengadakan 

paggelaran wayang semalam suntuk dengan lakon “Baratayuda Jaya Binangun. 

(Kominfo, 2017) 

 

B. Rumusan Masalah 

Secara umum penelitian ini di maksudkan untuk mengetahui secara deskriptif 

mengenai makna tradisi wayangan sebagai wisata religi di makam Kyai Karso 

Rejo. Secara khusus, permasalahan penelitian ini akan menjawab beberapa 

pertanyaan berikut : 

1. Bagaimanakah prosesi tradisi wayangan di makam Kyai Karso Rejo di 

selenggarakan ? 

2. Apakah makna tradisi wayangan di makam Kyai Karso Rejo bagi 

masyarakat?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk : 

1. Untuk mendeskripsikan prosesi tradisi wayangan di makam Kyai Karso Rejo, 

Pandanan, Soropaten, Klaten. 

2. Untuk menganalisis makna tradisi wayangan di makam Kyai Karso Rejo, 

Pandanan, Soropaten, Klaten 
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D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini yang akan dilakukan secara umum adalah untuk 

mengetahui makna tradisi wayangan sebagai wisata religi di makam Kyai Karso 

Rejo, maka dapat ditarik manfaatnya secara teoritis dan praktis. 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu pengetahuan 

bagi mahasiswa dan masyarakat luas, serta sebagai bahan referensi kajian pustaka 

untuk penelitian selanjutnya dan memberikan pengetahuan dari sisi historis yang 

melandasi daya tarik tradisi wayangan sebagai wisata religi di makam Kyai Karso 

Rejo. 

2. Secara Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada : 

a. Bagi peneliti, mempunyai pengetahuan baru tentang tradisi wayangan yang 

dilakukan di sebuah daerah wisata. 

b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini di harapkan menjadi acuan bagi 

masyarakat untuk membantu pengembangan tradisi religi di Tugu Waseso 

sehingga dapat dikelola dengan baik dan dapat memberikan dampak positif 

bagi masyarakat sekitar. 

c. Bagi pembaca, diharapkan dari hasil penelitian ini menjadi bahan referensi 

dan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya. 
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E. Penegasan Judul 

a. Tradisi 

Tradisi merupakan kebiasaan yang sudah turun temurun diwariskan kepada 

sekelompok masyarakat yang berdasarkan nilai dan budaya yang ada di 

sekitarnya. Tradisi menggambarkan bagaimana masyarakat berinteraksi dengan 

orang sekitar, baik dalam kehidupan duniawi maupun yang bersifat keagamaan. 

b. Makna 

Makna merupakan pikiran atau referensi yang berhubungan dengan lambang 

atau simbol dan acuan pada referensi (Sudaryat, 2009:13). Ini berhubungan tidak 

langsung antara  lambang dengan acuan, sedangkan lambang dengan referensi dan 

referensi dengan acuan yang bersifat langsung (Sudaryat, 2009:14). 

c. Nilai-nilai 

Nilai merupakan konsep atau idea yang bersifat abstrak mengenai apa yang 

dipikirkan seseorang atau dianggap penting oleh seseorang, biasanya mengacu 

kepada estetika, etika pola perilaku, dan logika benar salah atau keadilan justice 

(Fraenkel, 1977 : 6). 

d. Analisis  

Analisis dilakukan secara berhubungan yang meliputi penyajian data serta 

pembahasan (Endraswara, 2011:164). Analisis adalah bagian yang tidak bisa 

terpisahkan, karena ini memisahkan sesuatu menjadi bagian yang lebih kecil 

dalam suatu wujud dengan mengidentifikasi serta membandingkan, menemukan 

hubungan tertentu atau membuktikan kebenaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa 
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analisis adalah kegiatan penyajian pemecahan masalah dan pembahasan dalam 

sebuah penelitian dengan membuktikan kebenaran. 

 

F. Sistematika 

Sistematika dalam penulisan sangatlah penting, karena dapat memberikan 

gambaran mengenai langkah-langkah penelitian sekaligus mengajak pembaca 

untuk memahami permasalahan-permasalahan yang terdapat di dalam suatu karya 

sastra. 

 

BAB I Pendahuluan berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, mafaat 

penelitian, sistematika penulisan. 

BAB II Landasan teori-teori yang berhubungan dengan makna tradisi 

wayangan sebagai wisata religi di Makam Kyai Karso Rejo Dukuh 

Pandanan Soropaten Karanganom Klaten 

BAB III Metode penelitian berisi tentang jenis penelitian, data dan sumber 

data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik 

penyajian data. 

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan, yang meliputi deskirpsi umum, 

hasil analisis, dan pembahasan 

BAB V Penutup berisi tentang simpulan dan saran 

Pada bagian akhir dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Dari hasil penelitian ini dalam tradisi wayangan di makam Kyai Karso Rejo 

Dukuh Pandanan Desa Soropaten Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten 

adalah:  

1. Prosesi Tradisi Wayangan di Mkan Kyai Karo Rejo 

Kegiatan tradisi yang sudah rutin diselengarakan setiap bulan dan setiap 

tahunya untuk memperingati hari-hari besar seperti pada penanggalan 8 Suro dan 

setiap bulannya setiap malam Jumat Pon. Untuk kegiatan wayangan di hari besar 

di sini seperti pada penanggalan Suro kegiatan wayangan juga dibarengi dengan 

acara kirab budaya dan pertunjukan kesenian yang pada malam harinya 

dilanjutkan dengan acara wayangan yang disaksikan oleh seluruh masyarakat 

hingga luar daerah dan luar kota.  

2. Makna Tradisi Wayangan di Makam Kyai Karso Rejo 

Terlepas dari kegiatan hiburan kegiatan wayangan ini memiliki makna 

tersendiri pada masyarakat Dukuh Pandanan sebagai ucapan rasa syukur kepada 

Allah SWT atas hilangnya pagebluk pada masa dahulu di desa mereka sehingga 

kegiatan wayangan terus dilestarikan hingga saat ini. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas tentang tradisi 

wayangan di makam Kyai Karso Rejo Pandanan Desa Soropaten Kecamatan 

Karanganom Kabupaten Klaten. Bahwasanya tradisi ini merupakan kegiatan yang 

sudah berlangsung sejak lama dan masih berlangsung hingga saat ini. Pengelola 

kawasan wisata ini harus mengemas agenda-agenda kesenian dan budaya di sini 

dengan wadah yang lebih menarik dengan cara mempromosikanya melalui media-

media sosial yang dapat dilihat untuk banyak kalangan sehingga dapat 

memperkenalkan budaya dan tradisi di Desa Pandanan. Serta memberikan 

fasilitas-fasilitas umum yang mewadahi sehingga para pengunjung saat datang 

melihat event bisa merasa nyaman. Selain itu pesan-pesan atau makna dalam 

setiap acara yang diselenggarakan juga dapat tersampaikan dan diterima oleh para 

penikmat.



42 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Amalina, Dina. 2017. “Faktor yang Mempengaruhi Proses Pengambilan 

Keputusan Wisatawan Berkunjung ke Objek Wisata Religi Masjid Agung 

Islamic Centre Kabupaten Rokan Hulu”. Jurnal JOM FISIP Volume 4, 

Nomor 2. 

Andaningrum, Ratna Purwi. 2017. Wayang Suket Karya Badriyanto: Kajian 

Proses dan Estetika Bentuk. Skripsi: Universitas Negeri Semarang. 

Andri, Muh. 2021. Tradisi Mattera Pangaji Desa Mayamba Kecamatan 

Tamerodo Sendana Kabupaten Majene.  Skripsi: UIN Alaudin Makassar. 

Angria, Nicky Carolin. 2017. “Eksplorasi Busana Tekstil Wayang Golek”. Jurnal 

Proceeding of Art Design, Volume 4, Nomor 3. 

Burhannudin, M. Arman. 2017. Pengaruh Kunjungan Wisatawan Pariwisata 

Religi terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL) Ditinjau  dari 

Ekonomi Syariah (Studi Kasus Wisata Religi Peziarahan Banten Lama). 

Skripsi: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. 

Endraswara, Suwardi. 2011. Metodologi Penelitian Sastra. Yogyakarta: CAPS. 

Fraenkel, Jack R. 1977. How To Teach About Values. London-Wellington: 

Prentice-Hall International. 

Hoed, Benny. H. 2011. Semiotik & Dinamika Sosial Budaya. Jakarta: Komunitas 

Bambu. 

Islamiyah, Wahyuni. 2014. “Studi Eksploratif tentang Faktor-Faktor Pendukung 

Pengembangan Kawasan Wisata Religi Makam KH. Abdulrahman Wahid 

(Gus Dur) di Kabupaten Jombang”. Jurnal Kebijakan dan Manajemen 

Publik, Volume 6. 

Koentjaraningrat. 1992. Kebudayaan Mentalis Dan Pembangunan. Jakarta: PT. 

Gramedia Pustaka Utama. 

Neonnub, F. I & Habsari, N. T. 2017. “Belis: Tradisi Perkawinan Masyarakat 

Insana Kabupaten Timor Tengah Utara”. Jurnal Kajian Historis dan 

Budaya Tahun 2007 2017, Volume 08 Nomor 1, Halaman 107-126. 

Nugrahani, Farida. 2014. Metode Penelitian Kualitatif. Solo: Cakra Books. 

Pradopo, Rachmat Djoko. 2017. Pengkajian Puisi. Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press. 

Rahman, M. Gazali. 2012. “Tradisi Molonthalo Di Gorontalo”. Jurnal Al-Ulum, 

Volume 12, Nomor 2. 



43 
 

 
 

Ritonga, Faizal Yazid. 2019. Manajemen Wisata Religi di Masjid Sulthoni 

Wotgaleh Berbah Sleman. Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Ruwiyati. 2019. Kecamatan Karanganom Dalam Angka. Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Klaten 

Sri. 2018. Ritual Tradisi Nampa Tahun Dalam Perspektif Islam. Skripsi: 

Universitas Islam Negeri Raden Islam Lampung. 

Sudaryat, Yayat. 2009. Makna dalam Wacana. Bandung: Cv. Yrama Widya. 

Sugiono. 2020. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabetha 

Sulfemi, Wahyu Bagja. 2019 Manajemen Pendidikan Berbasis Multi Budaya. 

Sutadjo, Imam. 2008. Kajian Budaya Jawa. Surakarta: Fakultas dan Seni Rupa 

UNS 

Suyitno, dkk. 1991. “Cerita Rakyat Kyai Karso Redjo Dukuh Pandanan: Tinjauan 

Sosiologi Sastra dan Nilai Religi serta Relevansinya sebagai Materi Ajar di 

SMP”. Jurnal halaman 89. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


