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MOTTO

“Cintailah apa yang kamu miliki dan milikilah apa yang kamu cintai”. (East)

“Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan, demikian juga seseorang

tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan”. (peribahasa cina)

“Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah pincang, agama tanpa ilmu pengetahuan

adalah buta”. (Albert Einstein)
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ABSTRAK

Anik Suryati. NIM. 1812200015. Program Studi Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Widya Dharma Klaten. Judul Skripsi : Nilai-Nilai
yang Terkandung dalam Tradisi Selamatan Kematian Warga di Desa Jemowo
Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali Tahun 2021.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa alasan diadakannya tradisi
selamatan sesudah kematian seseorang di Desa Jemowo Kecamatan Tamansari
Kabupaten Boyolali, bagaimanakah proses dan makna tradisi slametan sesudah
kematian seseorang di Desa Jemowo Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali, dan
nilai apa sajakah yang terkandung dalam upacara tradisi selamatan sesudah kematian
seseorang di Desa Jemowo Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Jemowo Kecamatan Tamansari Kabupaten
Boyolali. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan oleh penulis adalah metode
deskriptif kualitatif / deskriptif interaktif. Adapun sumber data diperoleh dari hasil
observasi, dokumentasi dan wawancara. Dimana sumber data hasil wawancara
diperoleh informasi dari : tokoh masyarakat, tokoh agama, penyelenggara
pemulasaran jenazah, dan tamu undangan.

Berdasarkan hasil dari penelitian maka dapat disimpulkan bahwa tradisi
selamatan merupakan tradisi turun temurun bagi masyarakat Jawa yang bertujuan
untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dunia agar mendapatkan keselamatan
di aam kubur. Dalam tradisi selamatan ada banyak sekali nilai positif yang dapat
diambil. Beberapa diantaranya adalah nilai sosial, nilai agama, nilai kekeluargaan,
nilai gotong royong, nilai adat, nilai simpati dan nilai kebersamaan.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku

bangsa yang menyebar diseluruh wilayah tanah air Indonesia. Setiap suku bangsa itu

mempunyai kehidupan dan kebudayaan sendiri yang berbeda antara suku satu

dengan lainnya, demikian juga halnya dengan suku jawa yang terikat dengan

kesatuan budaya jawa dan memiliki budaya sendiri. Akan tetapi bukan berarti bahwa

masyarakat jawa menjadi terpisah dari masyarakat yang lainnya.

Masyarakat jawa tetap menjadi bagian dari bangsa indonesia termasuk

kebudayaan yang dimiliki akan menjadi kekayaan budaya bangsa. Kebudayaan jawa

yang pada dasarnya bersifat damai, sejuk dan tidak fanatik jelas akan menunjang

semangat gotong royong dan semangat kerukunan yang amat diperlukan dalam

memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Akar dari kebudayaan jawa yang semacam

itu telah menyatu dengan Pancasila sehingga tidak perlu ada kekhawatiran bahwa

pengembangan kebudayaan daerah (terutama jawa) akan berdampak negatif terhadap

pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Kebudayaan jawa dalam pelaksanaannya

tidak akan menghambat masyarakat jawa sendiri dalam kehidupan berbudaya.

Satu aspek budaya jawa yang potensial adalah toleransinya yang amat besar

terhadap hal-hal yang berbeda, serta sifatnya yang sejuk yang dilandasi oleh rasa asih

ing sasami (rasa mengasihi sesama) sangat diperlukan dalam pengembangan

kebudayaan nasional. Dari uraian diatas maka dapat diketahui bahwa masyarakat

jawa yang menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang sangat majemuk menanggapi

dengan positif terhadap pengaruh yang masuk dari luar. Keadaan semacam itu akan

menjadi segi positif bagi masyarakat jawa untuk berbudaya kearah yang lebih baik.
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Dalam proses globalisasi dimana manusia dari segala bangsa dan suku bangsa

saling bercampur aduk dalam pacuan teknologi yang semakin canggih pastilah tidak

ada kebudayaan yang imun terhadap pengaruh kebudayaan lain. Masyarakat jawa

tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia dan kebudayaan jawa yang dimiliki

negara ini. Kebudayaan jawa dalam pelaksanaannya dibutuhkan toleransi, semangat

gotong royong dan semangat kerukunan yang amat besardalam memupuk persatuan

dan kesatuan terhadap hal-hal yang berbeda dalam melakukan setiap tradisinya. Hal

tersebut antara lain seperti halnya tradisi turun temurun yang masih berkembang

dalam masyarakat yakni selamatan kematian.

Tradisi selamatan kematian tersebut sampai sekarang masih banyak dilakukan

masyarakat karena hal itu didorong oleh sistem keyakinan dan kepercayaan yang

kuat terhadap sistem nilai dan adat istiadat yang sudah berjalan turun temurun. Ada

sebagian masyarakat jawa yang sudah tidak berpegang pada tradisi kejawen sebab

mereka tidak lagi menggunakan berbagai macam tradisi. Namun tidak sedikit juga

masyarakat yang masih berpegang pada tradisi kejawen mulai dari tradisi kelahiran,

perkawinan, bahkan kematian pun ada.

Adat dan upacara kelahiran menjadi salah satu rangkaian penting dalam

peristiwa hidup setiap manusia, terutama bagi kaum wanita. Biasanya, tradisi

tersebut dilakukan karena untuk menghalangi adanya gangguan kekuatan gaib dan

beberapa pantangan yang harus dihindari yang disertai upacara-upacara untuk

menangkalnya. Hal tersebut dilakukan sampai saat kelahiran tiba. Adat upacara

perkawinan merupakan upacara yang paling besar dan meriah. Perkawinan ini

merupakan fase penting pada proses pengintegrasian manusia didalam tata alam

yang sakral. Yang terakhir, adat dan upacara kematian merupakan fase atau tingkatan

terakhir dalam kehidupan manusia di dunia. Adat atau upacara kematian dilakukan

agar orang yang meninggal dapat terhindar dari bahaya. Selain itu, hal itu bertujuan

agar perjalanan roh selamat sampai ke akhirat. Pembahasan ini lebih menerangkan

tradisi selamatan kematian di Desa Jemowo Kecamatan Tamansari Kabupaten

Boyolali.



3

Kematian merupakan fakta biologis, akan tetapi kematian juga memiliki dimensi

sosial dan psikologis. Secara biologis kematian merupakan berhentinya proses

aktivitas dalam tubuh biologis seorang individu yang ditandai dengan hilangnya

fungsi otak, berhentinya detak jantung, berhentinya tekanan darah dan berhentinya

proses pernafasan.

Dimensi sosial dari kematian berkaitan dengan perilaku dan perawatan sebelum

kematian, tempat dan letak dimana proses sebelum dan sesudah bagi kematian si

mati. Penawaran dan proses untuk memperlambat atau mempercepat upacara

kematian, upacara ritual dan adat istiadat setelah kematian serta pengalihan kekayaan

dan pengalihan peran sosial yang pernah menjadi tanggung jawab si mati. Secara

medis kematian dapat dideteksi yaitu ditandai dengan berhentinya detak jantung

seseorang. Namun pengetahuan tentang kematian sampai abad modern ini masih

sangat terbatas. Tidak ada seorangpun yang tahu kapan dia akan mati. Karena itu

tidak sedikit pula yang merasa gelisah dan stres akibat sesuatu hal yang misterius ini.

Dimensi psikologis dari kematian menekankan pada dinamika psikologi

individu yang akan mati maupun orang-orang disekitar si mati baik sebelum dan

sesudah kematian. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur’an “dimana

saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu didalam

benteng yang tinggi dan kokoh” (QS. An-Nisa:4:78). maut juga disebut sebagai

pengancam hidup bagi manusia, sehingga kebanyakan dari individu takut akan

kematian itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa bahwa kematian terjadi

ketika berhentinya aktivitas dalam tubuh biologis seorang individu yang ditandai

dengan hilangnya fungsi otak, berhentinya detak jantung, berhentinya tekanan aliran

darah dan berhentinya proses pernafasan serta terhentinya hubungan manusia dengan

alam dunia.

Di Desa Jemowo Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali dipercayai bahwa

nyawa orang yang telah mati itu sampai dengan waktu tertentu masih berada
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disekeliling keluarganya. Oleh karena itu, kita sering mendengar istilah selamatan

yang dilakukan untuk orang yang telah meninggal. Berikut diantaranya ritual yang

dilakukan menurut adat istiadat Jawa.

Hal yang pertama kali dilakukan dalam masyarakat Desa Jemowo Kecamatan

Tamansari Kabupaten Boyolali ketika ada orang yang meninggal adalah memberi

penghiburan kepada keluarga bahwa semua ciptaan akan kembali kepada Tuhan

Yang Maha Esa. Apabila keadaan keluarga sudah reda, perhatian segera dialihkan ke

jenazah. Jenazah yang baru saja meninggal dunia segera ditidurkan membujur,

menelentang, dan menghadap keatas. Selanjutnya jenazah ditutup dengan kain batik

(jarik) yang masih baru. Kaki dipan tempat jenazah itu ditidurkan perlu direndam

dengan air, maksudnya agar dipan itu tidak dikerumuni semut atau binatang kecil

lainnya. Tikar sebagai alas tempat jenazah dibaringkan perlu diberi garis tebal dar

kunyit dengan maksud agar binatang kecil tidak mengerumuni jenazah. Terakhir

adalah membakar dupa wangi atau ratus untuk menghilangkan bau yang kurang

sedap.

Bersamaan dengan hal diatas, beberapa orang terdekat bertugas memanggil

seorang modin dan mengumumkan kematian itu kepada para sanak saudara dan

tetangga. Pemberitaan juga dilakukan dengan bantuan pengeras suara daari masjid

terdekat. Setelah kabar tersiar. Setelah mereka yang mendengar akan berusaha segera

datang ketempat itu untuk membantu menyiapkan upacara pemakaman.

Setelah mengumumkan kematian tersebut, masyarakat melakukan prosesi

upacara ngesur tanah. Upacara ngesur tanah merupakan upacara yang

diselenggarakan pada hari meninggalnya seseorang. Upacara ini diselenggarakan

pada saat jenazah dikebumikan. Istilah sur tanah atau ngesur tanah berarti menggeser

tanah (membuat lubang untuk penguburan jenazah). makna sur tanah adalah

memindahkan alam fana ke alam baka dan yang semula berasal dari tanah akan

kembali ke tanah juga.



5

Adapun perlengkapan yang digunakan pada hari meninggalnya orang tersebut

adalah sawur. Sawur terdiri dari sejumlah uang logam, beras kuning (beras yang

dicampur dengan kunyit yang diparut) ditambah kembang telon (mawar, melati dan

kenanga) serta sirih kinang dan beberapa gelintir rokok linting. Semuanya itu

ditempatkan dalam bokor atau takir (wadah yang terbuat dari daun pisang). hal ini

dimaksudkan sebaga bekal si mati agar selalu mendapatkan kemurahan dari tuhan,

disamping juga ditujukan terhadap keluarga yang ditinggalkan.

Perlengkapan yang kedua adalah payung. Payung yang digunakan dalam

upacara kematuan sering disebut payung jenazah. Payung tersebut memiliki tangkai

yang panjang. Payung itu digunakan untuk memayungi jenazah sejak keluar dari

rumah hingga sampai di kuburan. Payung tersebut melambangkan perlindungan.

Dalam upacara kematian, penggunaan payung melambangkan suatu maksud agar

arwah si mati selalu mendapatkan perlindungan dari tuhan atau sering juga disebut

diayom-ayomi. Sebagai bekal dalam perjalanan jauh, payung itu juga dimaksudkan

untuk mendapatkan perlindungan dari panas dan hujan.

Ketiga sepasang maejan. Maejan biasanya terbuat dari jenis kayu yang kuat dan

tahan air serta awet. Dibuat dengan ukuran panjang sekitar 60 cm, lebar 15 cm, tebal

sekitar 5 cm. Pada bagian atas berbentuk runcing agak menum,pul dengan ukiran

bunga melati. Sepasan maejan yang terdiri dari 2 buah itu ditanam diatas kuburan

dibagian kepala bersama dengan payung. Maejan tersebut sebagai tanda bahwa di

tempat tersebut telah dikuburkan seseorang. Maejan biasanya dituliskan nama orang

yang dikuburkan di tempat tersebut beserta hari, tanggal, bulan dan tahun

kematiannya.

Yang keempat sebuah tempayan kecil (klenthing) atau kendi yang digunakan

untuk air tawar yang dicampur dengan serbuk atau minyak cendana dan kembang

telon, yang nantinya akan disiramkan akan disiramkan diatas kuburan dan maejan.

Semua itu melambangkan kesucian, kesegaran dan keharuman nama orang yang

meninggal tersebut.
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Kelima degan krambil ijo (kelapa hijau yang masih muda). kelapa hijau yang

masih muda itu nantinya setelah jenazah dikuburkan dibelah dan airnya disiramkan

diatas sabda kuburan. Sedangkan belahannya juga ditelungkupkan diatas kuburan itu

juga. Maksudnya adalah sebagai air suci, juga sebagai air air segar pelepas dahaga.

Maksud yang lain ialah sebagai penolak bala dan keteguhan hati yang meninggal.

Dalam hal ini dikiaskan pohon kelapa sebagai pohon yang teguh dan tidak mudah

terombang ambing oleh angin dan yang lainnya.

Keenam gagar mayang. Gagar mayang adalah semacam rangkaian bunga yang

biasanya ditancapkan pada sepotong batang pohon pisang, sepanjang kurang lebih 15

cm. Gagar mayang itu digunakan bila yang meninggal adalah remaja atau orang yang

sudah dewasa tetapi belum menikah. Hal itu dimaksudkan agar arwah dari yang

meninggal tidak mengganggu para pemuda atau pemudi dari keluarga sendiri

maupun dari lingkungan tempat tinggalnya.

Selanjutnya, bahan yang digunakan untuk keduri terdiri atas nasi gurih (sekul

wuduk), ingkung (ayam yang dimasak utuh), urap (gudhangan dengan

kelengkapannya), cabai merah utuh, kerupuk rambak, kedelai hitam, bawang merah

yang telah dikupas kulitnya, bunga kenanga dan garam yang telah dihaluskan,

tumpeng yang dibelah dan diletakkan dengan saling membelakangi

(ungkur-ungkuran). sedangkan yang digunakan untuk pancen (sajen) terdiri dari

tumpeng dan nasi golong (nasi yang dibentuk bulat) yang berukuran kecil, jangan

sambel goreng (masakan yang dibuat dari kentang), dan wedang (teh). pancen

tersebut kemudian dibakarkan dupa atau kemenyan dan dipanjatkan doa-doa untuk

orang yang meninggal tersebut.

Sebelum jenazah diberangkatkan ke makam dilakukan upacara brobosan.

Upacara brobosan ini bertujuan untuk menunjukkan penghormatan dari sanak

keluarga kepada orang tua atau keluarga mereka (jenazah) yang telah meninggal

dunia. Upacara brobosan diselenggarakan dihalaman rumah orang yang meninggal

sebelum dimakamkan dan dipimpin oleh anggota keluarga yang paling tua. Namun
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sebelum upacara dilakukan, biasanya diawali dengan beberapa sambutan dan ucapan

belasungkawa oleh beberapa pamong desa.

Setelah upacara brobosan tersebut, jenazah diberangkatkan dengan keranda yang

diangkat oleh anak-anak dari jenazah tersebut yang sudah dewasa bersama dengan

anggota keluarga pria yang lainnya, sedangkan satu orang memegang payung untuk

menaungi bagian dimana kepala jenazah berada. Adapun urutan untuk melakukan

perjalanan ke makam juga diatur. Yang berada diurutan paling depan adalah penabur

sawur (terdiri dari beras kuning dan mata uang), kemudian penabur bunga dan

pembawa bunga, pembawa kendi, keranda/peti jenazah, dan dibagian paling

belakang adalah keluarga serta kerabat yang turut menghantarkan. Namun, dalam

keyakinan orang jawa seorang wanita tidak diperkenankan untuk memasuki area

pemakaman. Jadi mereka hanya boleh mengantarkan sampai depan pintu

pemakaman saja, dan mereka yang masuk hanyalah kaum laki-laki.

Selamatan merupakan ajaran jawa untuk menyelamatkan jiwa orang yang telah

meninggal dunia. Manusia tidaklah seperti binatang. Binatang mati tidak

membutuhkan upacara penyelamatan jiwanya, tetapi manusia melakukan upacara.

Mungkin ada yang mengatakan bahwa acara selamatan itu bid’ah, karena orang yang

demikian ini berpandangan bahwa hanya dirinya sendiri yang dapat

menyelamatkannya disaat dia sudah meninggal. Memang benar, untuk mencapai

kesadaran, memperoleh pencerahan hidup atau untuk menyempurnakan diri

semuanya tergantung pada perjuangan diri sendiri. Sama dengan orang yang ingin

menjadi pintar, tentu hanya dirinya sendiri yang dapat meraihnya. Namun jangan

lupa bahwa guru atau orang lain itu berfungsi untuk membantu seseorang

menemukan jalan hidupnya. Tradisi selamatan kematian merupakan salah satu hasil

akulturasi antara nilai-nilai masyarakat setempat dengan nilai-nilai islam, dimana

tradisi ini tumbuh subur dikalangan masyarakat. Selamatan kematian yang dimaksud

adalah berdoa bersama-sama untuk mendoakan seseorang yang sudah meninggal,

yang mana selamatan satu akar dengan islam dan salam, yaitu kedamaian dan

kesejahteraan.
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Ketentraman dan keselamatan merupakan hal yang sangat diharapkan oleh

setiap individu dan masyarakat. Langkah untuk mencapai keselamatan yang selalu

ditempuh adalah menjaga kesatuan kekuatan adikodrati, yakni bahwa dalam

rangkaian kosmos itu dihuni oleh makhluk-makhluk seperti leluhur, dewa, jin,

lelembut, dan sebagainya. Tradisi selamatan kematuan merupakan upaya untuk

menghubungkan diri orang yang hidup dengan roh orang yang meninggal. Upaya itu

menggambarkan bahwa sebagian masyarakat jawa percaya bahwa roh orang yang

diharapkan dapat mendatangkan kebahagiaan.

Tradisi selamatan kematian di Desa Jemowo Kecamatan Tamansari Kabupaten

Boyolali sudah mengandung nilai-nilai islam dalam pelaksanaannya, yang dikenal

dengan tahlilan. Seiring berkembangnya zaman, hal ini terjadi karena pergeseran

dalam pelaksanaan tradisi selamatan. Hal tersebut terjadi karena ada beberapa faktor

dari luar maupun dari dalam. Faktor dari luar seperti munculnya teknologi dan

perubahan gaya hidup. Faktor dari dalam seperti keyakinan, karena setiap orang

memiliki sudut pandang keyakinan yang berbeda-beda dalam menilai sesuatu yang

terdapat dilingkungan sekitarnya. Masyarakat sudah mulai berfikir secara logis.

Sedikit demi sedikit, tradisi selamatan kematian zaman dahulu sudah mulai berubah.

Mereka tidak meninggalkan melainkan mengganti isi dari upacara tersebut dengan

wadah yang sama yaitu dengan tahlilan. Disebut tahlil karena ada bacaan laa ilaaha

ilallah. Dalam pelaksanaannya, hadirin yang kumpul di rumah duka pada hari-hari

tertentu itu membaca bacaan-bacaan tertentu dan dipimpin oleh imam upacara atau

modin.

Adapun urutan dari pelaksanaan tradisi selamatan yaitu ngesur tanah, selamatan

ini diadakan pada saat jenazah dikebumikan. Maksud dari diadakannya selamatan ini

agar roh orang meninggal tersebut mendapat tempat yang layak dan jalan yang

terang serta diterima disisi tuhan. Kemudian setelah prosesi ngesur tanah ada

selamatan nelung dina. Upacara tersebut dilakukan pada hari ketiga setelah

meninggal. Maksud dari selamatan ini sama dengan ngesur tanah, yaitu agar roh

orang meninggal tersebut mendapat tempat yang layak dan jalan yang terang serta
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diterima disisi tuhan. Selanjutnya selamatan mitung dina. Selamatan ini diadakan

pada hari ketujuh setelah meninggal. Hal ini berhubungan dengan anggapan orang

jawa bahwa selama tujuh hari roh orang yang meninggal itu masih berada di sekitar

rumah keluarganya. Berikutnya selamatan matang puluh dina. Selamatan ini

diadakan pada hari ke empat puluh sesudah orang tersebut meninggal. Maksud dan

tujuan selametan ini adalah supaya roh orang yang meninggal dunia itu mendapat

tempat yang layak dan segala amal dan perbuatanya semasa di dunia diterima disisi

tuhan. Kemudian selamatan nyatus dina. Selamatan ini diadakan pada hari ke seratus

sesudah orang tersebut tersebut meninggal dunia. Selamatan ini memiliki persamaan

dengan selamatan matang puluh dina.

Setelah itu selamatan mendhak pisan(selametan yang diadakan satu tahun

setelah meninggal. Fungsi selamatan ini adalah untuk mengingat kembali akan

jasa-jasa orang yang meninggal. Kemudian ada selamatan mendhak pindho.

Mendhak pindho adalah selamatan yang diadakan dua tahun sesudah meninggal.

Selamatan ini dimaksudkan untuk menyempurnakan semua kulit, darah, dan

semacamnya. Selanjutnya adalah selamatan nyewu dina. Selamatan terakhir yang

diadakan untuk menghormati orang yang meninggal dunia. Selamatan ini diadakan

paa hari yang ke seribu sesudah hari kematian seseorang (menurut perhitungan jawa).

selamatan ini diadakan pada malam hari dan biasanya diadakan tadarus (membaca

kitab suci Al-Qur’an) dan tahlilan. Di samping selamatan-selamatan itu, ada juga

upacara lain yang berhubungan dengan peristiwa kematian yang disebut dengan

ngijing (pemasangan batu nisan pada makam orang yang meninggal). pemasangan

batu nisan ini, biasanya dilakukan pada pagi hari setelah selamatan nyewu dina.

Selain makanan dan doa-doa yang dikirim untuk orang yang meninggal, masyarakat

biasanya melengkapinya dengan kenduri dan berbagai sesajen termasuk pancen.

Sesajen tersebut mempunyai makna tersendiri dan tidak dapat diungkapkan dengan

doa-doa.

Masing-masing selamatan tersebut mempunyai makna tersendiri sesuai dengan

nama dan hitungan harinya serta sesajen sebagai kelengkapannya. Tradisi ritual
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setelah kematian tersebut sampai sekarang masih banyak dilakukan masyarakat

karena didorong oleh suatu sistem keyakinan dan kepercayaan yang kuat terhadap

sistem nilai dan adat istiadat yang sudah berjalan turun temurun, sehingga mereka

tidak berani melanggarnya. Bahkan seakan-akan tradisi tersebut tidak dipengaruhi

oleh adanya modernitas walaupun ada sebagian masyarakat yang sudah tidak

berpegang pada tradisi kejawen. Mereka tidak meninggalkannya, melainkan dengan

mengganti isi dari upacara tersebut dengan wadah yang sama yaitu dengan tahlilan

seperti yang sudah dikemukakan diatas.

Prosesi selamatan pada masyarakat jawa umumnya sama. Seperti di Desa

Jemowo Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali. Kepercayaan mereka tentang

adanya siksa kubur versi tulang belulang seringkali terbukti, karena durasi seratus

hari adalah waktu yang singkat untuk membuktikannya. Tentunya kepercayaan ini

akan lebih mengingatkan manusia bahwa suatu saat manusia pasti akan mengalami

hal seperti itu, sehingga seseorang tersugesti untuk merefleksikan jalan hidupnya

menjadi lebih baik.

Implikasi positif nilai islam terhadap tradisi selamatan masyarakat Desa Jemowo

Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali saat ini dilakukan melalui beberapa tahap.

Tahap pertama yaitu mengadakan bacaan yasinan. Tahap kedua yaitu tahlilan. Semua

proses ini melibatkan para kerabat terdekat dan warga sekitar dengan dipimpin oleh

seorang modin. Kaum lelaki ikut serta dalam proses tersebut, sedangkan para

perempuan membantu urusan dapur. Rangkaian prosesi ini jelas mencerminkan

nilai-nilai keislaman yang terdiri dari nilai akidah, nilai syariah dan nilai akhlak.

Selain itu tradisi selamatan juga mengandung nilai sosial.

Kewajiban untuk turut ambil bagian dalam upacara kematian dianggap paling

penting. Tidak ambil bagian dalam peristiwa penuh duka yang merupakan puncak

dalam lingkaran kehidupan dianggap sebagai bukti penghinaan terhadap tata tertib

yang baik.akibatnya ia dapat dikucilkan dari kehidupan sosial, orang enggan datang

bila dia mengadakan selamatan dan juga tidak mau membantu berbagai

keperluannya. Ia hidup diluar partisipasi ritual dan sosial, diluar kehormatan dan
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secara sosial ia mati. Penolakan serupa itu adalah sarana sosial guna menandaskan

batas-batas di dalam kerukunan dan keadaan selamat harus diutamakan. Tradisi

upacara selamatan merupakan rangkaian sejarah masa lalu yang mengandung

nilai-nilai moral yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan melihat realita sekarang ini, yakni masuknya budaya luar yang dapat

berdampak positif maupun negatif, maka diperlukan usaha penanaman kembali

nilai-nilai moral melalui tradisi yang ada. Selain itu juga untuk

mendokumentasikannya agar tradisi ini tidak hilang ditelan jaman. Sampai saat ini,

tradisi selamatan yang terkait dengan peristiwa kematian seseorang masih tetap

diuri-uri atau dilestarikan masyarakat Desa Jemowo Kecamatan Tamansari

Kabupaten Boyolali.

B. Alasan Pemilihan Judul

1. Alasan Objektif

a. Pelestarian budaya dan adat istiadat merupakan perwujudan sikap luhur

bangsa yang berbudaya dan bermoral tinggi sesuai dengan harkat dan

martabatnya sebagai insan yang menghormati para leluhur dan nenek

moyangnya yang terdahulu.

b.Selamatan merupakan tradisi yang umum dalam masyarakat dilakukan

sebagai panjatan doa dan harapan agar mendapatkan keselamatan khususnya

bagi orang yang sudah meninggal.

c. Karena terdapat perbedaan dalam upacara tradisi selamatan di berbagai

daerah.

2. Alasan Subjektif

a. Berdasarkan aspek yang diteliti mengenai permasalahan tersebut, serta dengan

tersedianya literatur yang menunjang maka sangat memungkinkan untuk

dilakukan penelitian.
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b.Objek penelitian dapat dijangkau penulis baik ditinjau dari segi waktu, tenaga

dan pikiran yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian.

c. Penulis sangat tertarik dengan judul tersebut dan sepanjang pengetahuan

penulis, tentang masalah diatas masih sedikit yang meneliti, karena itu penulis

terpanggil untuk ikut andil menelitinnya.

d. Penelitian ini merupakan salah satu upaya menggali dan memunculkan ke

permukaan agar tradisi ini tetap hidup di masyarakat.

e. Proposal ini berkaitan dengan bidang adat dan kebudayaan yang penulis

pelajari di program studi Pendidikan Pancasila dan Kewaranegaraan Fakultas

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Widya Dharma Klaten. Serta

berdasakan data fakultas, belum ada yang membahas pokok permasalahan ini,

sehingga memungkinkan untuk mengangkatnya sebagai judul proposal.

C. Penegasan Judul

Pada bagian penegasan judul ini, penulis akan menjelaskan maksud dari judul

proposal ini supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi pembaca dalam

memahami judul tersebut. Proposal ini berjudul “Nilai-Nilai Yang Terkandung

Dalam Tradisi Selamatan Kematian Warga di Desa Jemowo Kecamatan Tamansari

Kabupaten Boyolali Tahun 2021”. Adapun pembahasan dalam proposal ini adalah

pelaksanaan tradisi selamatan dan nilai apa saja yang terkandung dalam setiap

prosesinya.

1. Nilai

Menurut Fraenkel (1977:6) nilai adalah ide atau konsep yang bersifat

abstrak tentang apa yang dipikirkan seseorang atau apa yang dianggap penting

oleh seseorang, biasanya mengacu kepada estetika (keindahan), etika (pola

perilaku) dan logika benar salah atau keadilan.

2. Tradisi

Menurut Soetarto (1980:77) tradisi merupakan suatu tindakan yang
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berulang-ulang kali terjadi dilakukan dan diwariskan secara turun temurun.

3. Selamatan

Selamatan adalah sebuah tradisi ritual yang dilakukan oleh masyarakat

jawa. Selamatan juga dilakukan oleh masyarakat sunda dan madura. Selamatan

adalah suatu bentuk acara syukuran dengan mengundang beberapa kerabat atau

tetangga.

4. Kematian

Kematian adalah penghentian permanen dan ireversibel dari semua fungsi

biologis yang menopang organisme hidup. Kematian otak kadang-kadang

digunakan sebagai definisi hukum kematian. Sisa-sisa organisme yang

sebelumnya hidup biasanya mulai membusuk segera setelah kematian.

Dari uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud oleh judul

proposal ini adalah nilai yang terkandung dalam setiap prosesi dari tradisi

selamatan kematian warga mulai dari surtanah/geblag hingga nyewu dan

ngijing.

D. Pembatasan Masalah

Proposal penelitian ini berfokus pada upacara tradisi selamatan di Desa Jemowo

Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali dan nilai-nilai yang terkandung dalam

setiap prosesinya mulai dari surtanah/geblag (hari pertama kematian), nelung dina

(tiga hari), mitung dina (tujuh hari), matang puluh dina (empat puluh hari), nyatus

dina (seratus hari), mendhak pisan (satu tahun), mendhak pindho (dua tahun), nyewu

(seribu hari) dan ngijing (pemasangan batu nisan diatas kubur).

Pada era globalisasi saat ini tradisi selamatan yang dilakukan oleh warga setiap

ada orang yang meninggal hanya menjadi adat yang sudah ada sejak jaman dahulu

dan semakin lama semakin berubah prosesinya. hal tersebut cukup mengkawatirkan

karena tradisi selamatan semakin lama semakin berubah dan pada akhirnya tradisi

tersebut menjadi hilang.
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Penelitian ini disusun agar masyarakat tidak hanya memandang tradisi

selamatan ini sebagai tradisi turun temurun saja tetapi juga mengetahui dan

memahami makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi selamatan tersebut.

E. Perumusan masalah

1. Apa alasan diadakannya tradisi selamatan sesudah kematian seseorang di Desa

Jemowo Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali?

2. Bagaimanakah proses dan makna tradisi slametan sesudah kematian seseorang di

Desa Jemowo Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali?

3. Nilai apa sajakah yang terkandung dalam upacara tradisi selamatan sesudah

kematian seseorang di Desa Jemowo Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali?

F. Tujuan Penelitian

1. Dapat mengetahui alasan diadakannya tradisi selamatan sesudah kematin

seseorang di Desa Jemowo Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali.

2. Dapat mengetahui proses dan makna tradisi slametan sesudah kematian seseorang

di Desa Jemowo Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali.

3. Dapat mengetahui nilai yang terkandung dalam upacara tradisi selamatan sesudah

kematian seseorang di Desa Jemowo Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali.

G. Manfaat Penelitian

1. Memperluas wawasan tentang tradisi selamatan yang dilakukan masyarakat

khususnya di Desa Jemowo Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali.

2. Dapat memaknai setiap prosesi dalam tradisi selamatan.

3. Menambah kesadaran kita untuk melestarikan tradisi dan budaya yang ada di

lingkungan sekitar dengan tidak mengubah kepada hal-hal yang bersifat syirik.

4. Menjadi bahan acuan tambahan untuk penelitian sejenis selanjutnya.

5. Dapat membantu mengatasi perselisihan pendapat mengenai pelaksanaan tradisi

peringatan selamatan sesudah kematian seseorang.
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H. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Alasan

Pemilihan Judul, Penegasan Judul, Pembatasan Masalah, Perumusan

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian.

BAB II : Landasan Teori, berisi tentang Pengertian Tradisi, Pengertian

Selamatan, Asal Tradisi Selamatan, Proses Berlangsungnya Tradisi

Selamatan.

BAB III : Metode Penelitian, berisi tentang Pengertian Metode Penelitian,

Tempat dan Waktu Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan

Data, Teknik Analisis Data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang hasil penelitian dan

pembahasan

BAB V : Kesimpulan dan Saran, berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari

penelitian yang telah dilakukan.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Nilai-Nilai yang Terkandung Dalam

Tradisi Selamatan Kematian Warga di Desa Jemowo Kecamatan Tamansari

Kabupaten Boyolali penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Selamatan merupakan tradisi turun temurun yang dilaksanakan oleh

masyarakat Jawa dan memiliki maksud untuk mendoakan arwah orang yang

sudah meninggal dunia. Selamatan ini memiliki tujuan untuk mendoakan orang

yang sudah meninggal agar mendapatkan keselamatan dan dijauhkan dari siksa

kubur. Selain itu tradisi selamatan bertujuan untuk “sodaqoh” atau sedekah

kepada warga sekitar dan kerabat serta semua orang yang hadir dalam

pelaksanaan tradisi selamatan tersebut.

2. Tradisi selamatan ini juga mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Perubahan tersebut terdapat dalam perlengkapan yang digunakan tidak

sebanyak dulu, doa yang dipanjatkan sudah sesuai dengan ajaran agama Islam

dan masyarakat yang melaksanakan dan mengikuti tradisi selamatan ini

semakin berkurang. Hal tersebut terjadi karena adanya penyesuaian terhadap

agama dan keyakinan masyarakat sebab dulu mayoritas masyarakat Jawa

beragama hindu dan memiliki banyak sekali kepercayaan terhadap hal-hal yang

tidak masuk akal (mistis), namun seiring berjalannya waktu kepercayaan

tersebut mulai hilang sehingga dengan tidak menghilangkan tradisi dan

budayanya masyarakat Jawa memodifikasi tradisi selamatan ini agar semua

orang tetap dapat melaksanakannya tanpa ada kesan bid’ah dan syirik. Namun,

perlu diketahui bahwa perubahan tersebut tidak lantas mengubah makna dari

tradisi selamatan tersebut karena pada dasarnya tradisi selamatan memiliki

makna sebagai upaya untuk menyelamatkan roh/arwah orang yang sudah

meninggal dunia.

3. Dalam tradisi selamatan ini terdapat banyak sekali nilai-nilai positif yang dapat

diambil. Beberapa diantaranya yakni nilai agama, nilai adat, nilai sosial, nilai
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4. gotong royong, nilai kekeluargaan, nilai kebersamaan, nilai toleransi, nilai

simpati/kepedulian, dan nilai tanggung jawab. Dapat juga dikatakan bahwa

tradisi selamatan memiliki nilai moral, estetika dan nilai budaya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis akan mencoba memberikan

saran sebagai berikut :

1. Masyarakat sebaiknya agar tetap menjaga kelestarian tradisi selamatan.

Seiring berkembangnya zaman dan adanya beberapa perubahan yang terjadi

namun tradisi selamatan ini memiliki banyak nilai positif yang berguna dalam

kehidupan bermasyarakat.

2. Dengan melihat sudut pandang tradisi selamatan dari sisi tradisi dan budaya,

masyarakat Jawa hendaknya agar tetap mempertahankan eksistensi atau

keberadaan dari tradisi selamatan ini karena masyarakat Jawa merupakan

pemilik dari tradisi dan budaya Jawa khususnya tradisi selamatan ini.

3. Masyarakat sebaiknya tidak menilai buruk dan memperdebatkan kebenaran

dari tradisi ini karena tidak ada sebuah tradisi atau budaya yang sudah

dilakukan secara turun temurun sejak dulu jika tradisi dan budaya tersebut

tidak memiliki tujuan yang baik, sebaliknya masyarakat harus tetap menjaga

dan merawat tradisi selamatan ini agar generasi selanjutnya dapat mengenal

tradisi dan budaya masyarakat Jawa.
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B. Wawancara

1. Eka Ardian Rusena, 25 tahun, Tamu Undangan, Sopir Truk.

2. Generasi Muda Millenial, kelompok Pemuda.

3. Nanto Atmojo, 57 tahun, Tokoh Agama (modin), Mantri Hewan.

4. Ratmo Tuyem, 64 tahun, Penyelenggara Pemulasaran Jenazah, Petani.

5. Tarmiji, 48 tahun, Tokoh Masyarakat, Pekerja Seni.
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