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ABSTRAK 

Kistin Septiyani (2019) Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, Universitas Brawijaya, Malang. MAKNA TRADISI KIRIM PUNDEN 

(Studi Etnografi di Dusun Gondanglegi, Kel. Tambakmerang, Kec. 

Girimarto, Kab. Wonogiri, Jawa Tengah). Dibimbing oleh Abdul Wahid, 

S.I.Kom., M.A. 

 

Tradisi kirim punden menjadi salah satu tradisi yang masih lestari dan 

dilaksanakan secara rutin di Dusun Gondanglegi, Kelurahan Tambakmerang, 

Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Tradisi ini didasarkan 

pada sebuah mitos yang tak memiliki dasar pasti tentang seorang pendiri dusun 

bernama Jogoreti. Di tengah perkembangan jaman dan masuknya nilai-nilai baru 

di masyarakat, tradisi ini masih lestari hingga kini. Oleh sebab itu peneliti ingin 

meneliti bagaimana makna tradisi kirim punden bagi masyarakat Dusun 

Gondanglegi dengan menggunakan teori interaksionisme simbolik sebagai alat 

bantu untuk menguraikan fenomena tersebut. Penelitian ini merupakan sebuah 

penelitian kualitatif deskriptif dengan metode etnografi. Peneliti menggunakan 

metode ini karena ingin memahami tradisi kirim punden sebagai salah satu unsur 

budaya secara padat dan menyeluruh dengan melihat interaksi yang terjadi antara 

anggota masyarakat dusun Gondanglegi. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa mitos tentang pendiri Dusun 

Gondanglegi bernama Jogoreti menjadi sebuah pesan sosial yang memiliki nilai 

moral di masyarakat. Mitos ini memang tidak memiliki dasar atau asal usul yang 

cukup jelas, namun keberadaan mitos ini memiliki sebuah peran penting sebagai 

dasar kegiatan kolektif. Mitos ini juga menjadi sebuah warisan yang diturunkan 

dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mitos yang dengan asal-usul yang tidak 

jelas ini membuat tradisi kirim punden tetap lestari dan terjaga hingga kini. 

Namun perkembangan jaman dan masuknya nilai-nilai baru dalam 

masyarakat Dusun Gondanglegi, termasuk ajaran agama dan ilmu pengetahuan, 

mempengaruhi bagaimana masyarakat memaknai tradisi tersebut. Makna yang 

berubah ini juga memberikan motif atau tujuan yang berbeda-beda bagi setiap 

anggota masyarakat dalam melaksanakan tradisi kirim punden. Peneliti juga 

menemukan perbedaan makna, motif serta tujuan ini memberikan sedikit 

perubahan pada tradisi dan kehidupan sosial dalam mayarakat. 

 

Kata Kunci: Tradisi Kirim Punden, Intertaksionisme Simbolik, Makna Tradisi, 

Etnografi. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

Kistin Septiyani (2019) Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, Universitas Brawijaya, Malang. MAKNA TRADISI KIRIM PUNDEN 

(Studi Etnografi di Dusun Gondanglegi, Kel. Tambakmerang, Kec. 

Girimarto, Kab. Wonogiri, Jawa Tengah). Dibimbing oleh Abdul Wahid, 

S.I.Kom., M.A. 

 

Kirim Punden become one taditions that still exist and regulary being held 

on Gondanglegi, one of vilages in Region Wonogiri. This traditions based on an 

urban legend about a man called Jogoreti. Ini this modernization era this tradition 

still being hold every year in Sasi Ruwah, day called Selasa Kliwon. That is why 

writer want to observed this traditions as a fenomena of communications. 

This is a kualitative descriptive research with ethnography as a 

methodology. This riset shows that Jogoreti becom a social values for society in 

Gondanglegi. This myth and urban legend becomes a social mesage that have a  

moral value for the society. They believes Jogoreti more than just a myth and 

urban legend. That is why Kirim Punden still exist until this day. 

On the other side, the growth of technology and new values that comes itu 

the society, specialy religion and science can changes the way people in 

Godanglegi look and give a meaning towards Kirim Punden. This changes give 

the society the new motives to do Kirim Punden. 

 

Keyword: Kirim Punden Tradition, Symbolic Interactionism, Tradition‟s Means, 

Ethnography 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Agama Islam saat ini terus berkembang dan menjadi agama mayoritas di 

Indonesia. Menurut data sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010 lalu, jumlah 

penganut Agama Islam mencapai 207.176.162 jiwa dari total penduduk 

237.641.326 jiwa. (Badan Pusat Statistik, 2010) Agama Islam sendiri mulai 

masuk dan menyebar di Nusantara pada  abad ke-12. (Anita, 2014) Menurut 

Snouck (dalam Aziz, 2013) Islam pertama kali disebarkan oleh para Muslim 

Deccan dari kota-kota pelabuhan di Anak Benua India yang masuk ke Nusantara 

untuk berdagang. Sebelumnya, Pijnapple juga mengaitkan masuknya Agama 

Islam di Indonesia dengan Umat Muslim di daerah Gujarat dan Malabar. Baru 

setelah itu, orang-orang Arab juga datang ke wilayah Nusantara dan meneruskan 

penyebaran Islam di Indonesia. 

Pendapat tersebut kemudian dipatahkan oleh Marrison yang menyatakan 

bahwa Agama Islam di Nusantara dibawa oleh Muslim dari Pantai Coromandel. 

Pendapat tersebut didasarkan pada wafatnya raja pertama Kerajaan Samudera 

Passai, kerajaan Islam pertama di Indonesia, pada tahun 698 H/1297 M. Pada 

massa tersebut ditemukan bahwa Gujarat masih berbentuk Kerajaan Hindu, dan 

baru pada tahun 699 H/ 1298 M mulai memeluk Agama Islam. Hal ini 

menunjukkan proses berkembangnya Agama Islam di wilayah Nusantara telah 

berlangsung bahkan sebelum Islam mengakar di Gujarat. (Aziz, 2013) 
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Sebagai salah satu wilayah di Nusantara, pulau Jawa tentu juga mengalami 

dampak dari berkembangnya Agama Islam. Islam sendiri mulai masuk dan 

berkembang di Jawa pada abad ke – 15. Hal ini ditandai dengan munculnya 

sebuah kebudayaan bercorak Hindu-Budha yang mulai tercampur dengan unsur 

kebudayaan Islam. Berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan di daerah pesisir dan 

pedalaman, kebudayaan Islam mulai berkembang selaras dengan kemunduran 

kerajaan Majapahit di Jawa, hingga tumbuhnya Kerajaan Demak sebagai kerajaan 

Islam pertama di Jawa. (Anita, 2014) 

Penyebaran Agama Islam di pulau Jawa sangat erat kaitannya dengan 

Walisongo. Walisongo adalah sekelompok orang yang ditugaskan oleh Bintoro 

(Demak) untuk menyebarkan Agama Islam di Pulau Jawa dan Madura. Dalam 

struktur Walisongo ini, seorang wali akan memimpin penyebaran Agama Islam di 

suatu daerah. Para wali ini akan diberi gelar sunan ditambah dengan nama daerah 

yang menjadi wilayah dakwahnya. Selain wali, dalam struktur tersebut terdapat 

juga Badal yang bertugas membantu wali dan diberi gelar Kiai Ageng, serta 

pelaksana putusan yang ditugaskan kepada Raden Said (Sunan Kalijaga), dan 

Raden Paku (Sunan Giri). (Aziz, 2013, hal. 265-267) 

Keberhasilan Walisongo dalam menyebarkan Agama Islam di Pulau Jawa 

sangat ditentukan oleh strategi dakwah kultural yang mereka lakukan. 

Keberhasilan ini sangat mungkin dikarenakan kemampuan mereka menunjukkan 

budaya Islam yang adaptif dan apresiatif terhadap budaya lokal. (Suparjo, 2008) 

Para wali memasukkan unsur-unsur pendidikan dan ajaran Islam dalam segala 

cabang kebudayaan yang ada di Jawa. Pada era Mataram Islam, Sultan Agung 
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bahkan mengeluarkan kebijakan dakwah Islam berbasis kebudayaan yang berhasil 

mengakulturasi berbagai kebudayaan lama Jawa yang kuat akan unsur Hindu-

Budha, dengan ajaran-ajaran Agama Islam. Metode dakwah yang dilakukan para 

wali tersebut mendapat hasil yang sangat memuaskan, sehingga Agama Islam 

mampu tersebar ke seluruh wilayah Jawa. Metode tersebut pada akhirnya juga 

berhasil menanamkan nilai-nilai Islam ke dalam masyarakat tanpa menghilangkan 

atau meninggalkan unsur-unsur kebudayaan yang sudah ada. (Aziz, 2013) 

Salah satu Walisongo yang menggunakan budaya Jawa dalam 

menyebarkan Islam adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menggunakan wayang 

sebagai media penyebaran Agama Islam. Penggunaan wayang sebagai media 

dakwah tersebut mengalami keberhasilan yang kemudian ditiru oleh penyebar 

Agama Islam lainnya. Dari penggunaan kebudayaan lokal sebagai media dakwah 

tersebut, ajaran Islam berhasil mengalami akulturasi dengan budaya yang ada di 

masyarakat dan menciptaakan ritual-ritual ibadah yang hanya dilakukan oleh 

orang-orang jawa. (Hermawan, 2014) 

Menurut Pulungan (2017) istilah akulturasi atau kulturisasi sendiri 

merujuk pada proses sosial yang timbul saat sebuah kelompok masyarakat yang 

memiliki nilai-nilai budaya tertentu dihadapkan pada unsur-unsur kebudayaan 

baru, sehingga budaya tersebut dapat diterima, tanpa menghilangkan karakter dari 

masing-masing budaya. Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (dalam Arsyad, 

2012) Akulturasi adalah proses masuknya pengaruh kebudayaan asing dalam 

suatu masyarakat yang kemudian unsur-unsur  dari kebudayaan tersebut berhasil 

terserap secara selektif ke dalam kebudayaan yang telah ada di masyarakat. 
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Konsep awal budaya atau kebudayaan yang dikemukakan oleh Taylor 

menyebutkan bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan konsep kompleks yang 

meliputi pegetahuan, kepercayaan kesenian, moral, hukum dan kemampuan-

kemampuan lainnya serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota 

sebuah masyarakat. (Miharja, 2013) Pengertian tersebut menunjukkan eratnya 

kaitan antara kebudayaan dan tradisi yang ada di masyarakat. Tradisi yang 

dilakukan oleh sebuah masyarakat merupakan salah satu aspek budaya yang tak 

terpisahkan. 

Smith (dalm Sendjaja, 2007) menyatakan bahwa hubungan yang tidak 

terpisahkan antara komunikasi dan kebudayaan dapat diterangkan sebagai berikut. 

Pertama, kebudayaan merupakan suatu kode atau kumpulan peraturan yang 

dipelajari dan dimiliki bersama. Kedua, untuk mempelajari dan memiliki bersama 

diperlukan komunikasi, sedangkan komunikasi memerlukan kode-kode atau 

lambang-lambang yang harus dipelajari dan dimiliki bersama. 

Menurut Syam (2005), Agama Islam yang akulturatif membuat unsur-

unsur di dalamnya dapat saling menerima dan memberi dengan mudah dengan 

kebudayan lokal, sehingga terbentuklah Islam Jawa yang khas dan bukanlah Islam 

yang menyimpang, sama halnya yang terjadi di negara lain seperti Islam India, 

Islam Persia dan sebagainya. Menurut Sumadisastro (2000), kepercayaan yang 

dianut oleh rakyat indonesia merupakan „Budaya Rohaniah‟ yang hidup dan 

berkembang dari jaman dahulu kala dan terus lestari dalam masyarakat Indonesia 

sendiri. Kepercayaan tersebut mencerminkan sebuah perilaku budi luhur dalam 

masyarakat. Sikap budi luhur tersebut berakulturasi dengan agama-agama 
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pendatang yang masuk  ke wilayah nusantara seperti Hindu-Budha, Kristen dan 

tentunya Islam. Bentuk akulturasi sikap budi luhur dengan agama islam 

membentuk sebuah kepercayaan yang sering disebut dengan Islam Kejawen 

(Islam Jawa) atau Islam Abangan. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Agus Salim (2013) tentang 

agama masyarakat Jawa menunjukkan bahwa ada dua pandangan terkait dengan 

kepercayaan yang dianut oleh mayoritas orang-orang Jawa. Kelompok pertama 

melihat Agama orang-orang Jawa merupakan sinkretisme dengan berbagai elemen 

lain. Sedangkan, kelompok kedua melihat kepercayaan atau agama di Jawa pada 

dasarnya adalah Agama Islam dengan berbagai variasi lokal di dalamnya. 

Penelitian berjudul “Pengaruh Agama Islam terhadap Kebudayaan dan 

Tradisi Jawa di Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal” yang ditulis oleh Jati 

Hermawan (2014) menyimpulkan bahwa kebudayaan Jawa yang berkembang 

sejak jaman dahulu merupakan bentuk akulturasi antara kebudayaan masyarakat 

tradisional dan agama yang masuk ke tanah jawa dimulai dari masuknya Agama 

Hindu-Budha, hingga masuknya Agama Islam ke tanah Jawa. Bentuk-bentuk 

perpaduan dari kebudayaan di masyarakat dengan Agama Islam dapat dijumpai 

dalam kesenian dan juga tradisi-tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di Jawa. 

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa budaya tradisional membuat masyarakat 

melihat nilai-nilai ajaran Agama Islam secara lokal.  

Sebuah fenomena akulturasi budaya  yang telah melekat dan menjadi 

identitas dalam suatu masyarakat biasanya terlihat dari tradisi-tradisi yang mereka 

lakukan. Menurut Garna (dalam Miharja 2013) tradisi merupakan sebuah 
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kebiasaan sosial yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui 

sebuah proses sosialisasi. Tradisi akan menentukan bagaimana nilai-nilai dan 

moral dalam masyarakat. Tradisi dapat pula diartikan sebagai aturan-aturan 

tentang apa yang benar dan salah menurut masyarakat penganutnya. Tradisi 

sendiri meliputi sistem kepercayaan, nilai-nilai, dan cara suatu masyarakat 

memandang tentang sebuah peristiwa. 

Sebagian besar tradisi termasuk ke dalam fenomena dari komunikasi ritual. 

Jika transmisi melihat komunikasi sebagai perpindahan signal atau pesan 

melewati jarak tertentu dengan tujuan mengontrol pihak lain, maka komunikasi 

ritual melihat komunikasi sebagai sebuah upacara sakral yang dapat 

mengumpulkan individu-individu dalam sebuah kelompok komunal tempat 

berbagi pemahaman bersama. (Carey, 1992)  

Salah satu bentuk akulturasi budaya terdapat dalam sebuah tradisi yang 

dilakukan oleh masyarakat Dusun Gondanglegi, Kelurahan Tambakmerang, 

Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, yang disebut dengan 

Kirim Punden. Tradisi ini merupakan sebuah bentuk akulturasi antara 

kepercayaan animisme primitif dengan Agama Islam, agama yang dipeluk oleh 

seluruh penduduk Gondanglegi. Dalam data yang peneliti peroleh dari Kelurahan 

setempat (2017), Warga Dusun Gondanglegi yang berjumlah 495 jiwa seluruhnya 

beragama Islam. 

Tradisi ini memiliki konsep yang sama dengan apa yang disebut oleh 

Geertz (1981) sebagai Slametan. Slametan merupakan sebuah upacara utama yang 

dilakukan oleh kelompok abangan di daerah Mojokuto. Kelompok abangan 
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adalah subvarian dalam sistem keagamaan yang menitikberatkan aspek animistis 

dari sinkretisme Jawa yang melingkupi semuanya. Slametan dapat diartikan 

sebagai sebuah wadah bersama masyarakat yang mempertemukan berbagai aspek 

kehidupan sosial dan pengalaman seseorang. Slametan diadakan untuk memenuhi 

hajat seseorang yang biasanya berkaitan dengan sebuah kejadian yang ingin 

diperingati, ditebus atau disucikan. Kejadian ini bisa saja berupa hari kelahiran, 

perkawinan, sihir, kematian, pindah rumah, mimpi buruk, panen, ganti nama, 

membuka pabrik, sakit, memohon perlindungan arwah penjaga desa, khitanan, 

dan memulai sebuah rapat politik. 

Tradisi „Kirim Punden‟ sendiri dilakukan oleh masyarakat Gondanglegi 

setiap hari Selasa Kliwon di bulan Ruwah dalam sistem pananggalan Jawa. Tradisi 

ini dilaksanakan di sebuah tempat keramat desa yang disebut Punden. Punden 

merupakan tempat di mana pendiri atau leluhur desa yang telah wafat 

dimakamkan. Setiap kepala keluarga yang mewakili tiap rumah di desa akan 

berbondong – bondong membawa nasi tumpeng, ayam panggang dan lauk pauk 

pelengkap lainnya, menuju punden. Setelah berkumpul di punden, semua tumpeng 

beserta lauk pauknya tersebut kemudia dikumpulkan di tengah tengah kerumunan 

warga dan didoakan oleh modin desa atau seseorang yang dituakan di desa dan 

seorang Ustadz. Setelah didokan nasi tumpeng tersebut akan kembali dibagikan, 

sebagian akan dimakan di tempat dan sebagian akan dibawa pulang. 

Berdasarkan pengamatan yang telah peneliti lakukan selama satu bulan, 

pada tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan 25 Maret 2018 lalu, salah seorang 

penduduk desa bernama Rakiyem (wawancara pribadi, 26-02-18) menyatakan 
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bahwa alasan utama melaksanakan Kirim Punden karena meneruskan tradisi yang 

diwariskan dari sesepuhnya terdahulu. Kamto (wawancara pribadi, 26-02-18) 

memiliki alasan lain, yaitu sebagai bentuk rasa syukur atas keselamatan dan 

perlindungan yang diberikan oleh pendiri desa. Menurut Wariyat (wawancara 

pribadi, 05-03-18), tradisi Kirim Punden dapat diartikan sebagai ziarah kubur 

kepada pendiri desa. Tradisi ini menjadi sama dengan konsep Slametan milik 

Geertz (1981) karena dilakukan untuk memperoleh perlindungan dari arwah 

pendiri desa. Selain itu, tradisi ini juga menjadi wadah bagi masyarakat desa yang 

mempertemukan berbagai aspek sosial dan pengalaman masing-masing penduduk, 

karena dalam tradisi Kirim Punden  

Dalam pengamatan singkat tersebut peneliti juga menemukan adanya 

beberapa tradisi serupa yang skalanya lebih kecil di Dusun Gondanglegi. 

Beberapa tradisi tersebut di antaranya adalah, wetonan, kuningan, dan brokohan. 

Tradisi-tradisi tersebut biasanya hanya dilakukan oleh sebuah keluarga dengan 

mengundang beberapa tetangga rumahnya. Tradisi-tradisi tersebut dilaksanakan 

pada suatu waktu tertentu yang didasarkan pada penanggalan jawa. Wetonan 

misalnya, tradisi ini dilakukan oleh sebuah keluarga di hari kelahiran salah satu 

anggota keluarga, yang bisanya laki-laki, berdasarkan penanggalan jawa yang 

terdiri dari bulan hijriyah, hari masehi dan hari pasaran. Pada dasarnya yang 

membedakan tradisi-tradisi tersebut dengan tradisi kirim punden adalah skala 

pihak yang berkepentingan. Tradisi kecil biasanya dilakukan untuk memenuhi 

hajat sebuah keluarga atau salah satu anggota keluarga saja dengan mengundang 

beberapa tetangga terdekat. Sedangkan, tradisi besar, seperti tradisi kirim punden, 
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dilaksanakan untuk memenuhi hajat seluruh warga dusun dan melibatkah seluruh 

warganya dalam prosesi tradisi. 

Berdasarkan pengamatan tersebut, diketahui pula warga masyarakat Dusun 

Gondanglegi menunjukkan sikap yang berbeda-beda dalam menanggapi masing-

masing tradisi. Terdapat beberapa warga yang dalam data administrasi beragama 

Islam namun tidak benar-benar menjalankan syariat Agama Islam dan melakukan 

baik tradisi besar maupun tradisi kecil. Mento adalah salah satu warga yang secara 

administrasi beragama Islam namun tidak menjalankan ibadah sebagaimana yang 

diajarkan oleh Agama Islam. Mento tidak menjalankan shalat lima waktu dan 

tidak menjalani puasa di bulan Ramadhan. Namun, Mento melaksanakan semua 

tradisi, baik itu tradisi kecil maupun tradisi besar. Mento bahkan menjadi Mbah 

Modin dalam tradisi kirim punden dan tradisi-tradisi kecil di sekitar lingkungan 

rumahnya. 

Selain kelompok warga yang tidak menjalankan syariat Islam namun 

masih melaksanakan semua tradisi, terdapat juga beberapa warga yang 

menjalankan syariat islam dan rajin melaksanakan ibadah namun masih 

melaksanakan kedua jenis tradisi tersebut. Kamto menjadi contoh dari kelompok 

jenis ini. Kamto rajin menjalankan shalat wajib lima waktu dan menjalankan 

puasa di bulan Ramadhan. Bahkan terkadang juga melakukan ibadah sunah 

seperti shalat  tahajjud atau puasa weton dan senin kamis. Selain melaksanakan 

ibadah dan sebagian besar syariat Islam, Kamto dan keluarganya tetap 

melaksanakan tradisi-tradisi berskala kecil. Salah satu tradisinya adalah wetonan. 

Hingga kini, Kamto masih melakukan peringatan hari kelahirannya dengan 
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mengundang beberapa tetangga untuk mengirim doa dan makan bersama di 

rumahnya. Keluarganya juga masih rajin mengikuti tradisi kirim punden. 

Terdapat pula beberapa warga menjalankan syariat Islam, menjalankan 

ibadah, melaksanakan tradisi besar namun mulai meninggalkan tradisi kecil. 

Keluarga Sarwini masuk ke dalam kelompok ini. Sarwini sangat rajin 

menjalankan ibadah. Bahkan setiap datang waktu Shalat Subuh, Shalat Maghrib 

dan Shalat Isya’, Sarwini dan suaminya selalu melaksanakannya di masjid. 

Seperti halnya keluarga Kamto, Sarwini sering kali juga menjalankan ibadah-

ibadah sunah lainnya. Sarwini hingga kini tetap berpartisipasi dalam tradisi kirim 

punden. Namun dia tidak lagi melaksanakan tradsi-tradisi seperti wetonan atau 

kuningan. Seperti saat weton suaminya tiba, Sarwini hanya membagikan nasi 

kuning kepada tetangga terdekatnya tanpa melakukan doa dan makan bersama di 

rumahnya. Ia tidak membakar kemenyan dan menyrdiakan sesajen lainnya. 

Berdasarkan data yang telah peneliti paparkan di atas, seluruh penduduk 

Gondanglegi menganut Agama Islam, namun menunjukkan perilaku dan sikap 

yang berbeda-beda terhadap tradisi-tradisi yang ada di masyarakat. Untuk itulah, 

peneliti ingin meneliti bagaimana tradisi Kirim Punden tersebut dimaknai oleh 

masyarakat sebagai penganut agama islam dan juga sebagai bagian dari 

masyarakat dengan kebudayaan jawa. Peneliti juga ingin mengungkapkan 

bagaimana makna tersebut terbentuk hingga menghasilkan perbedaan sikap dan 

perilaku dalam interaksi yang dilakukan oleh individu terkait dengan tradisi-

tradisi yang ada. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini 

berjudul “Makna Tradisi Kirim Punden: Studi Etnografi di Dusun 
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Gondanglegi, Kelurahan Tabakmerang, Kecamatan Girimarto, Kabupaten 

Wonogiri, Jawa Tengah”. 

Peneliti akan menggunakan teori interaksionalisme simbolis untuk melihat 

fenomena dalam penelitian ini. Dengan dasar-dasar di bidang sosiologis, 

Interaksionisme Simbolis mengajarkan bahwa manusia berinteraksi satu sama lain 

sepanjang waktu, mereka berbagi pengertian untuk istilah-istilah dan tindakan-

tindakan tertentu dan memahami kejadian-kejadian dalam waktu tertentu pula. 

Interaksionisme Simbolis sebagai sebuah gerakan, muncul untuk meneliti 

bagaimana manusia berkomunikasi, memusat, atau dapat membagi makan. Teori 

ini memiliki pemikiran bahwa Seseorang tidak pernah berjalan sendiri tanpa 

mengandalkan makna dan tindakan yang telah dipelajarinya dalam interaksi sosial 

dengan orang lain. (Littlejohn & Foss, 2009) 

Interaksionisme simbolis menyatakan bahwa makna muncul melalui 

interaksi. Orang-orang terdekat memberikan pengaruh besar dalam kehidupan kita. 

Mereka adalah orang-orang dengan siapa kita memiliki hubungan dan ikatan 

emosional seperti orang tua dan saudara. Mereka memperkenalkan kita dengan 

kata-kata baru konsep-konsep tertentu atau kategori-kategori tertentu yang 

kesemuanya memberikan pengaruh kepada kita dalam melihat realitas. (Morissan, 

2013) 

Penelitian yang dilakukan oleh Jeni Rosa Wahyuning Fitri berjudul Di 

Balik Barakah: Sebuah Kisah Seorang Khaddam (2017) yang meneliti tentang 

pemaknaan santriwati terhadap relasi dengan Nyai di dalam pondok pesantren  

menunjukkan bahwa interaksionisme simbolik dapat digunakan dalam melihat 



12 

 

12 

 

fenomena tersebut. Berdasarkan hasi penlitian ini, interaksionisme simbolik dapat 

menjelaskan bagaimana pemaknaan Khaddam terhadaprelasi dengan Nyai 

berdasarkan interaksi keduanya dan konsep diri yang dimiliki Khaddam. 

Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada 

tujuan utama yaitu mengungkapkan makna dari sebuah bentuk interaksi di 

masyarakat. Oleh sebab itu, peneliti memilih teori interaksionisme simbolik untuk 

melihat dan mengkaji permasalahan dalam penelitian ini. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti jabarkan di atas, rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana makna tradisi „Kirim Punden‟ 

bagi  masyarakat Dusun Gondang legi”? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjabarkan makna Tradisi „Kirim 

Punden‟ di Dusun Gondangledi, Kelurahan Tambakmerang, Kecamatan Girimarto, 

Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah dalam Agama Islam. 

1.4.Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Akademis 

1. Penelitian ini diharapkan mampu menambah kajian tentang 

interaksionisme simbolik yang digunakan untuk meneliti pemaknaan 

dalam tradisi Kirim Punden. Penelitian ini juga diharapkan mampu 

menambah kajian-kajian komunikasi budaya. 



13 

 

13 

 

2. Penelitian ini beranfaat untuk memperkaya ilmu pengetahuan terkait 

makna tradisi Kirim Punden  dan sekaligus dapat dijadikan sebagai 

bahan referensi lanjutan. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

1. Penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan peneliti dalam 

mengaplikasikan pengetahuan tentang makna tradisi Kirim Punden di 

masyarakt Islam Jawa. 

2. Bagi masyarakat di Dusun Gondanglegi, penelitian ini bermanfaat 

dalam menimbulkan kesadaran dan pengetahuan tentang pemaknaan 

tradisi Kirim Punden dari perspektif interaksionisme simbolik. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tradisi dalam Agama Orang Jawa 

Osborne (Samovar, Porter, & McDaniel, 2010, hal. 125) menyatakan 

bahwa agama dan perilaku adalah dua hal yang saling terkait dan tidak dapat 

dipisahkan, karena pemujaan terhadap hal-hal yang sakral tidak dapat dipisahkan 

dari kehidupan sehari-hari dan itu merupakan kehidupan. Agama tidak hanya 

membahas isu-isu kosmis, tetapi juga bersinggungan dan berkaitan erat dengan 

permasalahan pribadi dan budaya. 

Agama Islam yang berhasil masuk ke dalam tradisi dan budaya masyarakat 

Indonesia memunculkan variasi-variasi Islam yang khas dan unik seperti Islam 

Jawa, Islam Madura, Islam Sasak, Islam Melayu, Islam Minang, Islam Sunda, dan 

lain-lain. Varian tersebut tidak lantas menjadi Agama Islam yang melenceng dan 

keluar dari ajaran-ajarannya, tetapi Islam yang telah berhasil berakulturasi dan 

terinternalisasi dengan budaya lokal di masyarakat. (Muqoyyidin dalam Pulungan, 

2017) 

Proses transformasi Agam Islam dalam adat di Indonesia mendapat respon 

yang berbeda-beda pada setiap kelompok masyarakat. Pertemuan keduanya 

berlangsung dinamis sehingga mendapatkan tempat dalam praktik-praktik budaya 

yang sudah ada. Proses tersebut berlangsung secara berkesinambungan. Cara 

pandang terhadap Agama Islam yang berbeda-beda tersebut akhirnya membentuk 
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sikap yang berbeda dalam memahami keberadaan agama dan adat bahkan dalam 

tempat yang sama sekalipun. (Wekke, 2013) 

Perpaduan antara ajaran Agama Islam dengan berbagai kebudayaan yang 

ada di Indonesia menujukkan terjadinya proses akulturasi dalam pertemuan 

budaya-budaya tersebut. Akulturasi sendiri dapat diartikan sebagai proses sosial 

yang muncul apabila sebuah kelompok masyarakat dengan budaya tertentu 

dihadapkan pada sebuah kebudayaan baru, hingga budaya tersebut berhasil 

diterima dan diolah sedemikian rupa hingga masuk dan tertanam dalam budaya 

asal tanpa menghilangkan pribadian dari budaya masing-masing. (Pulungan, 2017) 

Islam Kejawen menjadi salah satu aliran yang muncul akibat akulturasi 

ajaran Islam dengan budaya Jawa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Sulkhan Chakim (2009) orang-orang dengan agama Islam Kejawen ini 

mempercayai Allah, Tuhan Agama Islam, sebagai zat yang tidak berbentuk, 

namun ada dan telah menciptakan serta mengatur seluruh alam semesta. Namun, 

selain keyakinan pada Tuhan, ada pula media atau perantara yang dalam setiap 

kegiatan ritual selalu diikut sertakan. Media atau perantara ini bisa apa saja, 

bentuk paling umumnya adalah seseorang yang diyakini sebagai pendiri desa. 

Meski tokoh tersebut sudah meninggal selama ratusan atau bahkan ribuah tahun, 

namanya akan selalu ada dalam setiap doa yang dipanjatkan di semua upacara 

atau ritual. 

 Geertz (1981) memetakkan penganut Agama Islam di Jawa menjadi tiga 

varian. Pertama adalah abangan yang sebagian besar bekerja petani dan tinggal di 

pinggiran kota. Varian ini menjadi sebuah sistem sosial yang umum di masyarakat 
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Jawa. Tradisi keagamaan para abangan mengandung kepercayaan yang kompleks 

terhadap makhluk halus dan seluruh rangkaian teori serta praktek tentang 

pengobatan, sihir dan magi. Tradisi tersebut memiliki corak animisme-dinamisme 

primitif yang berbaur dengan unsur Agama Islam. Varian kedua adalah santri. 

Berbeda dengan abangan, santri mengutamakan ajaran-ajaran dan nilai-nilai 

dalam Agama Islam. Praktik keagamaan para santri lebih mengedepankan Islam 

yang murni. Varian ketiga adalah priyayi yang pada awalnya merupakan sebuah 

status sosial bagi para keturunan ningrat pada masa penjajahan Belanda. Karena 

sebagian besar orang-orang priyayi adalah keturunan ningrat dari kerajaan 

bercorak Hindu-Budha, tradisi keagamaan pada varian ini lebih menitik beratkan 

praktik-praktik kesenian yang juga bercorak Hindu-Budha. 

Menurut Hermawan (2014), keunikan dari ajaran Agama Islam yang 

berpadu dengan budaya Jawa adalah penggunaan tembang atau kidung dalam 

penyampaian petuah. Tembang-temabang tersebut dulunya digunakan Walisongo 

untuk menyebarkan ajaran Agama Islam, karena pada masa itu masyarakat Jawa 

sangat menyukai kesennian. Hingga saat ini, cara penyampaian ajaran dengan 

tembang atau kidung masih dilakukan oleh para kiai dan ustad. Cara ini terbukti 

mampu menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam Agama Islam secara damai dan 

toleran, tanpa meninggalkan kebudayan Jawa. 

Salah satu bentuk akulturasi, antara Agama Islam dan budaya Jawa adalah 

tradisi dan upacara adat yang telah disesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam. Pada 

era Mataram Islam, Sultan Agung mengeluarkan kebijakan untuk membaurkan 

ajaran-ajaran Agama Islam dengan Kebudayaan Jawa era Hindu-Budha. Dari 
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kebijakan tersebut munculah beberapa tradisi seperti Grebeg Poso dan Grebeg 

Mulud yang dilaksanakan sebagai perayaan hari besar Islam, namun masih 

menggunakan cara tradisional sesuai dengan kebudayaan masyarakat Jawa. 

(Sunanto dalam Aziz, 2013) 

Telah terjadi percampuran antara budaya Agama Hindu, Agama Islam dan 

budaya Jawa dalam upacara-upacara tradisional yang menjadi tradisi di 

masyarakat Jawa, contohnya adalah tradisi bersih desa. Meski sebagian besar doa 

dalam tradisi-tradisi tersebut menggunakan doa dalam Agama Islam, namun 

penggunaan simbol-simbol sesaji cenderung mengikuti ajaran dan tradisi dari 

Agama Hindu dan Budaya Jawa di masa lalu. Tradisi tersebut dipahami sebagai 

bagian dari budaya orang-orang Jawa pada umumnya. (Idrus, 2007) 

Tradisi dapat diartikan sebagai sebuah kebiasaan sosial yang dilakukan 

secara turun-temurun dari generasi ke generasi melalui proses sosialisasi, yang 

meliputi sistem kepercayaan, nilai-nilai, dan cara suatu masyarakat memandang 

tentang sebuah peristiwa. Tradisi menjadi semacam aturan yang mengatur 

bagaimana masyarakat bertindak sesuai denga nilai dan norma yang disepakati 

bersama. (Garna dalam Miharja, 2013) 

In its literal sense, tradition refers to any human practice, beliefs, 

institution or artefact which is handed down from one generation to 

the next. While the content of tradition is highly variable, it 

typically refers to some elemen of culture regarded as part of the 

common inheritance of social group. Tradition is often regarded as 

a source of social stability and legitimacy. (Kistanto, 2016) 

(Secara harfiah, tradisi merujuk pada segala tindakan, kepercayaan, 

institusi atau artefak manusia yang diturunkan dari satu generasi, ke 

generasi berikutnya. Sedangkan konten dari tradisi merupakan 

variabel yang tinggi, dalam hal ini tradisi merujuk pada beberapa 
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elemen budaya yang dipandang sebagai bagian dari warisan 

kelompok sosial. Tradisi sering kali dilihat sebagai sumber dari 

stabilitas dan pengesahan sosial. (Kistanto, 2016) 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, tradisi Kirim Punden yang menjadi subjek 

dalam penelitian ini merupakan salah satu bentuk dari akulturasi Agama Islam 

dan budaya Jawa. Dalam pelaksanaannya, seperti kebanyakan upacara tradisional 

di Jawa, doa yang digunakan adalah doa-doa dalam Agama Islam dengan 

menyebut Allah SWT sebagai tuhan dan Muhammad SAW sebagai nabinya. 

Namun di lain sisi, tradisi ini masih menggunakan sesajen yang sangat kental 

dengan nuansa Hindu-Budha. Tempat pelaksanaan tradisi yang merupakan 

makam dari pendiri desa sangat erat kaitannya dengan kepercayaan animisme-

dinamisme. 

Kirim Punden memiliki konsep yang sama dengan apa yang disebut Geertz 

(1981) sebagai Slametan. Dia membagi siklus Slametan kedalam beberapa jenis, 

yaitu, Slametan kelahiran, Slametan perkawinan dan khitanan, Slametan kematian, 

Slametan menurut penanggalan, Slametan Bersih Desa dan Slametan Selingan. 

Khusus untuk Slametan menurut penanggalan dan Slametan Bersih desa biasanya 

diselenggarakan secara kolektif atau bersama-sama. 

2.2. Tradisi Kirim Punden dalam Perspektif Komunikasi Ritual 

Berbagai macam prosesi upacara dalam setiap siklus hidup manusia 

membuatnya dijuluki dengan sebutan homo ritualis. Sebagai contoh, masyarakat 

Jawa melakukan banyak ritual dalam setiap fase kehidupan, seperti mitoni saat ibu 

hamil tujuh bulan, brokohan saat ibu melahirkan, tedak sinten saat anak mulai 
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berjalan, serta ritual-ritual lain untuk peringatan kematian. Semua itu 

menunjukkan bahwa selama hidup manusia tidak pernah lepas dengan apa yang 

disebuat upacara dan ritual. Selain melibatkan aspek budaya, dalam prosesi 

upacara, terselip pula nilai-nilai spiritual di dalamnya. Irisan antara nilai budaya 

dan agama inilah yang kerap dijadikan sebagai satu paket yang hadir secara 

bersamaan dalam sebuah upacara. (Sudarma, 2014, hal. 157-158) 

Menurut Myerhoff (Leeds-Hurwitz, 2002) ritual adalah sebuah tindakan yang 

biasanya dilakukan oleh sekelompok orang menggunakan satu atau lebih simbol 

yang dilakukan secara berulang-ulang, formal, dan tepat. Menurut  Haviland 

(dalam Samovar, Porter, & McDaniel, 2010, hal. 130) ritual berperan untuk 

membebaskan tekanan sosial dan menguatkan ikatan kolektif suatu kelompok. 

Lebih lanjut, ritual menyediakn cara untuk menandai peristiwa penting dan 

mengurangi ganggua sosial dan penderitaan individu karena krisis seperti 

kematian. 

Definisi komunikasi dalam perspektif ritual sangat erat kaitannya dengan 

bentuk-bentuk seperti berbagi, partisipasi, asosiasi, persahabatan, dan rasa 

memiliki kepercayaan bersama. Jika transmisi melihat komunikasi sebagai 

perluasan dari pesan lintas wilayah geografis dengan tujuan mengendalikan atau 

mengontrol, maka dasar dari perspektif ritual menganggap upacara sakral yang 

mampu mengumpulkan orang-orang dalam persahabatan dan kebersamaan. 

(Carey, 1992) 

Komunikasi ritual merupakan sebuah upaya untuk melibatkan ilmu budaya 

dalam praktik-praktik lokal yang berfokus pada bahasa dalam interaksi 
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antarmanusia. Berdasarkan sudut pandang komunikasi ritual ini, makna diperoleh 

baik dari masa lalu maupun proses pembentukan di masa mendatang. Seseorang 

menggunakan pengalaman dan pemahaman yang diturunkan baik secara 

perseorangan maupun secara kolektif, untuk menciptakan sebuah peristiwa baru 

dan gambaran diri di masa mendatang, serta memproyeksikannya untuk 

membentk antisipasi terhadap masa depan. (Senft & Basso, 2009) 

“A ritual view of communication is directed not toward the 

extention of message in space but toward the maintenance of 

society in time; not the act of imparting information but the 

representation of shared beliefs.” (Carey, 1992) 

(Komunikasi ritual melihat bukan pada perluasan pesan dalam 

ruang, melainkan  pada pemeliharaan masyarakat seiring waktu; 

bukan tindakan menanam informasi, melainkan sebuah representasi 

dari keyakinan bersama). (Carey, 1992) 

Komunikasi ritual memilik semacam hutang terhadap Agama. Istilah 

tersebut muncul dan digunakan untuk melabeli pemikiran-pemikiran dalam 

komunikasi ritual. Komunikasi ritual menggunakan konsep dalam sudut pandang 

agama yang menguraikan tentang fungsi dari khotbah, perintah dan larangan, 

untuk menyoroti peran dari jamaah, puji-pujian, dan upacara. Pemikiran tersebut 

melihat hakikat dan manifestasi tertinggi dari komunikasi bukan terletak pada 

transmisi dari informasi melainkan pada konstruksi dan pemeliharaan tata tertib, 

realitas budaya yang dapat berperan sebagai sebuah wadah dan kontrol bagi 

tindakan manusia. (Carey, 1992) 

Komunikasi ritual banyak digunakan untuk mengaji sebuah fenomena 

kebudayaan dan tradisi yang tercipta didalamnya. Sebuah penelitian yang 

dilakukan oleh Maifianti, Sarwoprasodjo, & Susanto berjudul “Komunikasi Ritual 
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Kanuri Blang sebagai Bentuk Kebersamaan Masyarakat Tani Kecamatan 

Samatiga Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh” (2014) menggunakan kajian 

komunikasi ritual untuk melihat tradisi Kanuri Blang yang dilakukan oleh para 

petani di daerah Aceh Barat. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa tradisi 

Kanuri Blang dilaksanakan sebagai sebuah ritual untuk mengucap rasa syukur 

atas limpahan berkah dari Tuhan. Berdasarkan penelitian tersebut, tradisi Kanuri 

Blang dikategorikan sebagai praktek komunikasi ritual karena dilakukan sebagai 

sarana berkumpul, berbagi dan berpartisipasi bagi masyarakat desa. Tradisi ini 

juga lebih menonjolkan proses berbagi dari pada transmisi pesannya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Petrus Ana Andung dengan judul 

“Perspektif Komunikasi Ritual Mengenai Pemanfaatan Natoni Sebagai Media 

Komunikasi Tradisional dalam Masyarakat Adat Boti di Kabupaten Timor 

Tengah Selatan, Propinsi Nusa Tenggara Timur” (2010) juga menggunakan kajian 

komunikasi ritual untuk melihat kesenian Natoni yang dilakukan masyarakat suku 

Boti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenian Natoni digunakan oleh Suku 

Boti secara turun-temurun sebagai saluran komunikasi tradisional. Kesenian 

tradisional tersebut juga mempraktekkan komunikasi ritual dengan lebih 

cenderung menampilkan aspek pertunjukkan atau seremonial yang sakral dan 

keramat dibandingkan dengan sekedar proses transmisi pesan. 

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti merasa perlu menyertakan secara 

singkat penjelasan tentang komunikasi ritual, karena penelitian ini dirasa 

bersangkutan dengan kajian komunikasi ritual. Tradisi Kirim Punden dilakukan 

oleh masyarakat secara kolektif dan turun temurun, oleh sebab itu tradisi ini 
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mengandung pemaknaan yang diciptakan dan dipelihara seiring berjalannya 

waktu oleh para pelakunya. Dalam tradisi Kirim Punden komunikasi berlangsung 

lebih dari sekedar transmisi informasi, karena tidak semua orang yang terlibat 

dalam tradisi tersebut memahami pesan, berupa doa atau mantera yang 

disampaikan selama tradisi berlangsung. 

2.3. Pemaknaan Berdasarkan Interaksionisme Simbolis 

Intraksionisme simbolis adalah suatu cara berpikir mengenai pikiran 

(mind), diri dan masyarakat yang telah memberikan banyak kontribusi kepada 

tradisi sosiokultural dalam membangun teori komunikasi. Dengan menggunakan 

sosiologi sebagai fondasi, paham ini mengajarkan bahwa ketika manusia 

berinteraksi satu sama lain, mereka saling membagi makna untuk jangka waktu 

tertentu dan untuk tindakan tertentu. Orang-orang terdekat memberikan pengaruh 

besar dalam kehidupan masing-masing individu. Orang-orang terdekat dapat 

diartikan sebagai pihak yang memiliki hubungan dan ikatan emosional, seperti 

orang tua dan saudara. Mereka memperkenalkan kata-kata baru, konsep-konsep 

tertentu, atau kategori-kategori tertentu yang mempengaruhi seseorang dalam 

melihat realitas. (Morissan, 2013) 

Interaksionisme Simbolis mengajarkan bahwa manusia berinteraksi satu 

sama lain sepanjang waktu, mereka berbagi pengertian untuk istilah-istilah dan 

tindakan-tindakan tertentu dan memahami kejadian-kejadian dalam waktu tertentu 

pula. Interaksionisme Simbolis sebagai sebuah gerakan, muncul untuk meneliti 

bagaimana manusia berkomunikasi, memusat, atau dapat membagi makna. Teori 

ini memiliki pemikiran bahwa seseorang tidak pernah berjalan sendiri tanpa 
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mengandalkan makna dan tindakan yang telah dipelajarinya dalam interaksi sosial 

dengan orang lain. (Littlejohn & Foss, 2009) 

LaRossa dan Reitzes (dalam West & Turner, 2014) mengungkapkan ada 

tiga tema besar yang terdapat dari tujuh asumsi dasar Teori Interaksionisme 

Simbolis: 

2.3.1. Pentingnya Makna bagi Perilaku Manusia 

Teori ini berpegang bahwa individu membentuk makna melalui proses 

komunikasi karena makna tidak bersifat intrisik terhadap apapun. Dibutuhkan 

konstruksi interpretatif di antara orang-orang untuk menciptakan makna. Bahkan, 

tujuan dari interaksi menurut teori ini, adalah untuk menciptakan makna yang 

sama. Hal ini penting karena tanpa makna yang sama berkomunikasi akan 

menjadi sangat sulit, atau bahkan tidak mungkin. Menurut LaRossa dan Reitzes 

(dalam West & Turner, 2014) tema ini didasarkan pada tiga asumsi SI yaitu: 

a. Manusia bertindak terhadap manusia lainnya berdasarkan makna 

yang diberikan orang lain pada mereka. 

Asumsi ini menjelaskan perilaku sebagai suatu rangkaian pemikiran dan 

perilaku yang dilakukan secara sadar antara rangsangan dan respons orang 

berkaitan dengan rangsangan tersebut. Makna yang kita berikan terhadap simbol 

merupakan produk dari interaksi sosial dan menggambarkan kesepakatan kita 

untuk menerapkan makna tertentu pada simbol tertentu pula (West & Turner, 

2014, hal. 99) 
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Menurut Mead (1934) makna muncul dan terletak pada hubungan antara 

sikap yang ditunjukkan oleh manusia dan sikap tersebut menjadi sebuah indikasi 

bagi manusia lainnya dalam berperilaku. Jika sebuah sikap mengindikasikan pada 

pihak lain untuk melakukan sebuah perilaku, maka sikap tersebut mengandung 

makna. Di lain sisi, hubungan antara sikap sebagai stimulus yang diberikan dan 

tindakan sosial yang kemudian membentuk sumber dan keberadaan makna. 

“Their “response” is not made directly to the action of one another but 

instead is based on the meaning which they attach to such actions.” 

(Blumer, 1986) 

(Respon mereka tidak dibuat secara langsung untuk aksi satu sama lain 

tetapi justru berdasarkan makna yang terdapat dalam setiap tindakan 

tersebut.) (Blumer, 1986) 

 

Mead (dalam Blaxter, Hughes, & Tight, 2001) merumuskan sebuah 

konsep penting tentang kemampuan manusia untuk memahami orang lain. 

Manusia mampu membayangkan bagaiman perasaan orang lain dan bagaiman 

mereka bertindak dalam sebuah kondisi atau keadaan tertentu. Saat seseorang 

mengumpulkan ide-ide tentang bagaimana orang-orang secara umum melihat 

sesuatu, saat itu pula ia sedang mengembangkan sebuah rasa yang oleh mead 

disebut dengan “generalized other”. 

b. Makna diciptakan dalam interaksi antarmanusia. 

Menurut Morisan (2013), melalui aksi dan respons yang terjadi, seseorang 

memberikan makna ke dalam kata-kata atau tindakan, oleh sebeb itu, seseorang 

mampu memahami suatu peristiwa dengan cara-cara tertentu. Interaksionisme 

Simbolis berasumsi bahwa makna merupakan produk sosial atau ciptaan yang 
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dibentuk dalam dan melalui pendefinisian aktivitas manusia ketika berinteraksi. 

(Blumer dalam West & Turner, 2014, hal. 100) 

Littlejohn dan Foss (2009) menambahkan bahwa komunikasi menjadi 

sebuah komponen penting dalam perkembangan kehidupan seseorang sejak awal, 

karena anak-anak bersosialisasi melalui interaksi dengan orang lain dalam 

lingkungan di sekitar mereka. Mereka juga melakukan proses negosiasi dengan 

lingkungan melalui komunikasi. Seseorang memahami sebuah objek dalam 

kehidupannya melalui proses interaksi dengan lingkungan. Objek dalam asumsi 

ini bisa berupa apa saja, dengan sebuah syarat umum yaitu, objek tersebut harus 

diberi nama atau dapat dihadirkan secara simbolis. Oleh karena itu, menurut 

Interaksionisme Simbolis, objek-objek tersebut lebih dari sekedar hal-hal yang 

bersifat objektif, melainkan objek-objek sosial di mana realitas merupakan 

totalitas dari objek sosial tersebut.  

c. Makna dimodifikasi melalui proses interpretif. 

Blumer (dalam West & Turner, 2014, hal. 100) menyatakan proses 

interpretif memiliki dua langkah. Pertama, sesorang akan memilih benda-benda 

yang telah memiliki makna. Pada tahap ini seseorang akan melakukan komunikasi 

dengan dirinya sendiri. Langkah kedua adalah tahap di mana pelaku melakukan 

pemilihan, pemeriksaan kembali dan mentranformasikan makna di dalam konteks 

di mana mereka berada. 

Pada level kesadaran diri, sikap menjadi semacam simbol yang signifikan. 

Namun, interpretasi pada sikap tersebut tidaklah signifikan. Pada dasarnya, proses 
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interpretasi terjadi dalam pikiran dan melibatkan pengalaman sosial seseorang. 

Makna dapat diartikan sebagai pengembangan tertinggi dan kompleks dari sebuah 

simbol atau bahasa dalam proses interpretasi. (Mead, 1934) 

2.3.2. Pentingnya konsep mengenai diri 

Tema ini berfokus pada pentingnya konsep diri, atau seperangkat konsep 

persepsi yang relatif stabil yang dipercaya orang mengenai dirinya sendiri. SI 

sangat tertarik dengan cara orang mengembangkan konsep diri. SI 

menggambarkan individu dengan diri yang aktif didasarkan pada interaksi sosial 

dengan orang lainnya. (West & Turner, 2014) 

Manford Kuhn menempatkan rasa diri dari seseorang sebagai pusat 

kehidupan sosial. Menurutnya, rasa diri seseorang merupakan jantung komunikasi. 

Diri merupakan hal yang sangat penting dalam interaksi. (Morissan, 2013) Pada 

dasarnya, sebuah hasil penting dari interaksi adalah sebuah gagasan khusus 

mengenai diri sendiri. Para pelaku komunikasi tidak hanya melakukan komunikasi 

dengan orang lain atau objek-objek di luar diri mereka, melainkan juga melakukan 

komunikasi dengan diri mereka sendiri sebagai bagian dari proses interaksi. 

(Littlejohn & Foss, 2009) 

Menurut LaRossa dan Reitzes (dalam West & Turner, 2014), tema ini 

memiliki dua asumsi tambahan, yaitu: 
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a. Individu-individu mengembangkan konsep diri melalui interaksi 

dengan orang lain. 

Asumsi ini menyatakan bahwa manusia tidak dilahirkan dengan konsep 

diri masing-masing. Konsep diri dipelajari ketika mereka berinteraksi dengan 

orang lain. Proses pembentukan konsep diri ini terus berlanjut saat seorang anak 

mempelajari bahasa dan mulai memiliki kemampuan untuk memberikan respons 

kepada orang lain serta menginternalisasi umpan balik yang dia terima. (West & 

Turner, 2014) 

Konsep diri merupakan sebuah  objek sosial yang selalu berkembang 

melalui interaksi yang dilakukan seseorang dengan orang-orang yang berpengaruh 

besar dalam kehidupannya. Konsep diri diartikan sebagai kumpulan rencana 

tindakan seseorang terhadap diri-sendiri, identitas, minat, keengganan, cita-cita, 

ideologi, dan penilaian diri sendiri. Konsep diri memberikan sikap-sikap penguat 

yang bertindak sebagai kerangka referensi seseorang untuk menilai objek lain. 

Semua rencana tindakan tersebut berasal dari konsep diri. (Littlejohn & Foss, 

2009) 

 Sebuah penelitian yang dilakukan olah Harry Stack Sullivan (dalam 

Rakhmat, 2007) menunjukkan bahwa jika seseorang diterima, dihormati serta 

disenangi oleh orang lain, maka orang tersebut akan cenderung bersikap 

menerima, menghormati dan menyukai dirinya sendiri. Namun, sebaliknya, bila 

seseorang selalu diremehkan, disalahkan bahkan ditolak oleh orang lain, maka dia 

akan cenderung tidak menyukai dirinya sendiri.  
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b. Konsep diri memberikan motif yang penting untuk perilaku. 

Mead berpendapat bahwa konsep diri membuat manusia memiliki 

mekanisme untuk berinterasi dengan dirinya. Mekanisme ini yang selanjutnya 

digunakan untuk menuntun perilaku dan sikap. Mead juga menganggap bahwa 

diri merupakan sebuah proses dan bukan sebagai struktur. Memiliki diri berarti 

memaksa orang untuk mengonstruksi tindakan responsnya, daripada sekedar 

mengekspresikannya. (West & Turner, 2014) 

Konsep diri merupakan faktor yang sangat penting bagi seseorang dalam 

berkomunikasi dan bertindak, karena setiap orang memiliki kecenderungan untuk 

bertingkah laku atau bertindak sesuai dengan konsep diri yang mereka yakini. 

Kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan konsep diri ini oleh Jalaluddin 

Rakhmat (2007) disebut dengan nubuat yang dipenuhi sendiri. 

2.3.3. Hubungan antara individu dengan Masyarakat 

Sebagai anggota dari sebuah organisasi, setiap individu menjadi bagian 

dari kelompok yang turut serta membentuk pemikiran tentang rujukan yang ia 

baca dan berkontribusi pada pemikiran-pemikiran kelompok. Dia termasuk ke 

dalam suatu kelompok masyarakat dengan semua rasionalitasnya. Rasionalitas 

tersebut diidentifikasi dengan melibatkan persimpangan sosial yang berkelanjutan. 

(Mead, 1934) 

Tema terakhir ini berkaitan dengan hubungan antara kebebasan individu 

dan batasan sosial. Mead dan  Blumer mengambil posisi di tengah untuk 

pertanyaan ini. Mereka mencoba untuk menjelaskan baik mengenai keteraturan 
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dan perubahan dalam proses sosial (West & Turner, 2014). Asumsi-asumsinya 

meliputi: 

a. Orang dan kelompok dipengaruhi oleh proses budaya dan sosial. 

Asumsi ini menyatakan bahwa adanya nilai-nilai dan norma dalam 

masyarakat membatasi bagaimana seseorang harus bertindak dalam sebuah situasi. 

Norma-norma tersebut membuat seseorang diharuskan bertindak sesuai dengan 

kesepakatan yang telah dibuat bersama berdasarkan nilai kesopanan dan 

kepantasan yang berlaku dalam kelompok tersebut, meskipun pada dasarnya tidak 

sesuai dengan keinginan atau prinsip diri sendiri. (West & Turner, 2014) 

“The individual, as we seen, is continually reacting back against 

this society. Every adjusment involves some sort of change in 

comunity to wich the individual adjusts himself. And this change, of 

course, may be very important.” (Mead, 1934) 

(Individu, sperti kita lihat, secara terus-menerus memberikan 

reaksi terhadap masyarakat ini. Setiap pengaturan melibatkan 

beberapa perubahan dalam kelompok di mana individu-individu 

tersebut melakukan penyesuaian diri.) (Mead, 1934) 

Blumer (1986) menyatakan bahwa tindakan manusia merupakan sebuah 

konstruksi dan bukanlah sesuatu yang terpisah atau terlepas. Tindakan tersebut 

dibangun melalui pencatatan individu dan interpretasi situasi ketika ia bertindak. 

Tindakan bersama yang yang secara konsisiten mengarahkan tindakan-tindakan 

individu terbentuk berdasarkan interpretasi atau pemaknaan individu akan 

tindakan satu sama lain. 

b. Struktur sosial dihasilkan melalui interaksi sosial 

Asumsi ini menyatakan bahwa SI menganggap struktur sosial tidaklah 

bersifat tetap dan individu dapat memodifikasi situasi sosial yang ada. (West & 
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Turner, 2014) Blumer (1986) melihat masyarakat sebagai penetapan orang-orang 

yang bertindak dan kehidupan dari masyarakat dilihat sebagai penetapan tindakan 

tersebut. Biasanya, sebagian besar situasi yang dihadapi oleh individu di 

masyarakat dibentuk oleh mereka dengan cara yang sama. Melalui interaksi-

interaksi yang sebelumnya telah terjadi, mereka mengembangkan dan 

memperoleh pemahaman bersama atau panduan tentang bagaimana harus 

bertindak dalam sebuah situasi. 

...their possesion of mind or powers of thinking which enables 

human individuals to turn back critically, as it were,  upon the 

organized social structure of the society to which they belong ... 

and to organize or reconstruct or modify that social structure to a 

greater or less degree, as the exigencies of social evolution from 

time to time require. (Mead, 1934) 

(...pikiran yang dimilikinya atau kekuatan untuk berpikir yang 

memungkinkan manusia untuk balik mengkritik, sabagaimana 

mereka dikritik, di atas struktur sosial yang teratur ... dan untuk 

mengatur atau merekonstruksi atau memodifikasi struktur sosial 

tersebut menjadi lebih baik atau justru menurun, sebagai keadaan 

darurat dari evolusi sosial dari masa ke masa.) (Mead, 1934) 

Teori interaksionisme simbolik akan digunakan sebagai alat untuk 

memahami makna tradisi Kirim Punden sebagai produk interaksi masyarakat 

Dusun Gondanglegi. Interaksionisme simbolik ini juga akan digunakan peneliti 

sebagai alat untuk mengidentifikasi konsep diri dari partisipan penelitian. Dengan 

begitu, peneliti berharap dapat mengetahui adanya pengaruh atau hubungan atas 

konsep diri dengan pemaknaan tradisi Kirim Punden. 
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2.4.Penelitian Terdahulu 

2.4.1.  Penelitian Jeni Rosa Wahyuning Fitri, Di Balik Barakah: Sebuah 

Kisah Seorang Khaddam (Studi Etnografi pada Relasi antara Nyai 

dan Khaddam), (2017) 

Penelitian ini meneliti tentang kepatuhan santriwati terhadap Nyai yang 

dianggap memiliki pengaruh kuat sebagai perantara barakah dari Allah. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemaknaan khaddam pada 

konteks relasi santriwati dengan Nyai. Penelitian ini menggunakan konsep 

Herbert Mead tentang interaksionisme simbolik untuk menganalisa pemaknaan 

Khaddam terhadap hubungannya dengan Nyai. Jenis penelitian ini adalah 

kualitatif deskriptif dengan metode etnografi. Data dalam penelitian ini dianalisis 

dengan teknik analisis etnografi Spradley. 

Ada lima poin pokok dari hasil penelitian ini. Yang pertama, Khaddam 

memaknai barakah dengan simbol yang tercermin dari gestur dan vokal gestur. 

Kedua, interaksi membentuk interpretasi tentang menghormati dan mengabdi 

sebagai kewajiban Khaddam. Ketiga, interpretasi mengenai sosok Nyai sebagai 

guru, orang tua dan pemimpin yang mempengaruhi perilaku di pesantren. 

Keempat, pengabdian diri merupakan konsep diri untuk Khaddam dan ustadzah 

untuk mendapatkan barakah. Tindakan dalam kegiatan pesantren membentuk 

kebiasaan santriwati. 
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2.4.2.  Penelitian Katie M. Barrow, To Be Jewish and Lesbian: An 

Exploration of Religion, Sexual Identity, and Familial Reletionships 

(2011) 

Penelitian ini meneliti tentang bagaimana agama berperan dalam 

kehidupan para lesbian Yahudi. Penelitian ini juga menyoroti status minoritas 

ganda, diskriminasi dan referensi pemilihan rekan kencan sesama lesbian Yahudi. 

Ketie M. Barrow menggunakan interaksionisme simbolik untuk mengkaji 

fenomena dalam penelitian ini. Metode yang digunakan adalah metode penelitian 

kualitatif dengan analisis induksi tematik. Hasil dari penelitian ini menujukkan 

bahwa sebagian besar partisipan dalam penelitian tersebut mengalami 

diskriminasi baik sebagai seorang Yahudi maupun sebagai seorang lesbi atau 

perempuan penyuka sesama jenis. Beberapa partisipan mengaku menjadi 

penganut agama minoritas, seperti Agama Yahudi, mudahkan mereka untuk 

menerima status orientasi seksual mereka yang juga menjadi minoritas. 

2.4.3.  Penelitian Indri Wisudawati Patiung, Makna Tradisi Upacara 

Pemakaman Rambu Solo‟ dalam Perspektif Agama Kristen, (Studi 

Etnografi Komunikasi pada masyarakat Toraja di Desa Pangli, 

Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara), (2017) 

Penelitian ini merupakan kajian komunikasi antar budaya antara budaya 

asli Toraja. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui makna dari tradisi 

upacara pemakaman rambu solo‟ yang dilaksanakan oleh masyarakat Toraja 

dalam perspektif Agama Kristen. Teori yang digunakan dalam penelitian ini 
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adalah teori coordinated management of meaning (CMC). Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian etnografi. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya koordinasi makna 

yang terjadi antara pemuka Agama Kristen di Toraja dengan masyarakat adat 

tentang prosesi dan aturan-aturan pemakaman. Koordinasi ini menimbulkan 

pergesaran makna tradisi yang pada awalnya ditujukan untuk Dewa, menjadi 

ditujukan bagi Tuhan. 
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(Sumber: Olahan Peneliti, 2018 

Gambar 1. Tabel Penelitian 
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2.5. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan pra riset yang telah peneliti lakukan pada tanggal 21 Februari 

2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018, diketahui bahwa terdapat kelompok-

kelompok yang menyikapi tradisi di Dusun Gondanglegi secara berbeda. 

Kelompok-kelompok ini akan diidentifikasi oleh peneliti melalui konsep diri yang 

terdapat dalam Teori Interaksionisme Simbolik. Pengelompokkan awal yang 

Ajaran Agama 

Islam 

Konsep Diri 
Tradisi Budaya 

Jawa 

Makna Tradisi 

Tindakan 

Interaksi dalam Tradisi 

Kirim Punden 

(Sumber: Olahan Peneliti, 2018) 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 
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peneliti lakukan didasarkan pada cara dari setiap individu atau keluarga terhadap 

tradisi berskala kecil yang kini mulai ditinggalkan. Kelompok-kelompok ini juga 

dibedakan pada ketaatan dalam menjalankan syariat Islam. 

Konsep diri tersebut kemudian akan dimaknai dan memunculkan tindakan 

komunikasi baik secara verbal maupun non verbal yang kemudian membentuk 

simbol-simbol dalam interaksi antar kelompok tersebut saat disatukan dalam 

tradisi Kirim Punden. Oleh sebab itu, Tradisi Kirim Punden menjadi sebuah 

fenomena komunikasi yang muncul akibat adanya interaksi sosial. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data 

yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. (Sugiyono, 2015) Menurut 

Pujileksono (2015) pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang memiliki 

tahapan seperti usulan penelitian, proses, hipotesis, turun lapang, analisis data, 

kesimpulan data, hingga penulisannya dengan memperhatikan aspek-aspek 

kecenderungan, non perhitungan numerik, situasional deskriptif, interview 

mendalam, analisis isi, dan lain-lain. 

Menurut Kirk dan Miller (dalam Moleong, 2005) peneitian kualitatif 

adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental 

bergantung dari pengamatan pada manusia baik lingkungannya maupun dalam 

peristilahannya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Martono (2015) yang 

menyatakkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupaya 

menganalisis kehidupan sosial dengan cara menggambarkan dunia sosial dari 

sudut pandang atau interpretasi individu dalam latar alamiah. 

Sesuai dengan uraian di atas, jenis penelitian kualitatif menjadi jenis 

paling sesuai dengan penelitian yang peneliti lakukan. Hal tersebut dikarenakan 

penelitian ini meneliti tentang fenomena atau masalah sosial yaitu fenomena 

komunikasi budaya berupa pemaknaan masyarakat pada tradisi Kirim Punden. 
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Selain itu, penelitian ini juga mencoba untuk mengungkap sebuah fenomena 

denga menggunakan data-data mendalam. 

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif karena peneliti berupaya 

menjabarkan secara rinci permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. 

Sebagaimana dijelaskan oleh Gulo (2002) dengan penelitian deskriptif peneliti 

dapat secara mendalam membedah sebuah fenomena atau permasalah. Penelitian 

jenis ini menghasilkan temuan yang jangkauannya lebih luas karena didasarkan 

pada data yang lebih terperinci dan melihat bukan hanya sumber masalah 

penelitian melainkan juga memperhatikan variabel-variabel lain yang 

berhubungan dengan permasalah tersebut. Menurut Martono (2015) sebagian 

besar studi kualitatif bersifat deskriptif dan tidak berupaya mencari pola hubungan 

antar fenomena. Penelitian deskriptif sendiri merupakan tipe penelitian yang 

bertujuan menggambarkan karakter sebuah variabel, kelompok atau gejala sosial 

yang terjadi di masyarakat 

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma 

interpretatif. Paradigma tersebut berfokus pada bagaimana manusia berinteraksi 

dan hidup berdampingan satu dengan lainnya. Secara umum, paradigma 

interpretatif merupakan analisis sistematik dari arti tindakan secara sosial dengan 

melakukan pengamatan secara terperinci terhadap manusia dalam kondisi 

alamiahnya. Hal ini dilakukan untuk memahami dan menginterpretasikan 

bagaimana orang-orang menciptakan dan mengatur dunia sosialnya. (Neuman, 

2014) 
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Penelitian ini termasuk dalam penelitian dengan paradigma interpretatif 

karena, sesuai dengan penjelasan di atas, penelitian ini mencoba untuk mencari 

makna tradisi Kirim Punden berdasarkan interaksi yang membentuk konsep diri 

pada masing-masing individu dalam masyarakat dusun Gondaglegi. Selain itu, 

penelitian ini juga mencoba untuk melihat dan menggali permasalahan secara 

mendalam dan mendetail. 

3.2. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah teknik-teknik spesifik yang digunukan dalam 

penelitian. Sebagian pihak menganggap metode penelitian serupa dengan teknik 

penelitian. Sebagian lainnya menganggap metode penelitian merupakan kumpulan 

dari beberapa tekni penelitian yang berberda-beda. (Mulyana, 2013) Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian etnografi karena peneliti ingin melihat 

bagaimana sebuah budaya mempengaruhi pemaknaan individu atau masyarakat 

Dusun Gondanglegi terhadap tradisi Kirim Punden. 

Etnografi atau Ethnography dalam bahasa inggris sebenarnya berasal dari 

antropologi budaya. Ethno berarti manusia, rakyat atau bangsa, sedangkan graphy 

mengacu pada menulis atau mendeskripsikan sesuatu. Etnografi adalah sebuah 

deskripsi dari seseorang dan atau budayanya. (Neuman, 2014) Etnografi 

merupakan studi lapangan yang berfokus pada deskripsi dan analisis budaya, dan 

linguistik adalah fokus lapangnya. Metode lapang ini menggunakan deskripsi dan 

analisis kode bahasa untuk memahami budaya sebuah kelompk masyarakat. 

(Saville-Troike, 2003) Etnografi pada dasarnya bertujuan menguraikan suatu 

budaya secara menyeluruh, yakni semua aspek budaya, baik yang bersifat material 
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seperti artefak budaya, maupun yang bersifat abstrak seperti pengalaman, norma, 

kepercayaan, dan lain-lain. (Mulyana, 2013) 

Tuckman (dalam Martono, 2015) menyatakan bahwa etnografi merupakan 

proses mengamati dan mewawancarai tanpa adanya upaya memanipulasi variabel 

menggunakan instrumen eksternal. Peneliti sebagai etnografer harus mengamati 

perilaku subjek penelitian dalam konteks yang terjadi melalui dekripsi, bukan 

melakukan pengujian secara abstrak menggunakan kuisioner. Tujuan utamanya 

adalah mendapatkan gambaran secara utuh mengenai dunia sosial. Penelitian 

etnografi berfokus pada pemahaman seseorang atau kelompok masyarakat tentang 

dunia dalam keadaan mereka yang sebenar-benarnya. Penelitian etnografi juga 

dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana masyarakat memahami sesuatu 

berdasarkan budaya yang dipercayainya.  

3.3. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian menurut Blaxter, Hughes, & Tight (2001) digunakan 

untuk memastikan bahwa proyek penelitian tersebut relevan dengan kebutuhan 

peneliti, serta relevan dengan aturan dan harapan dari mana penelitian tersebut 

didasarkan. Menurut Moleong (2005), dengan menetapkan fokus peneliti dapat 

menetapkan secara tepat data apa saja yang harus dikumpulkan serta data mana 

yang harus diabaikan atau dibuang. Fokus juga dapat membantu peneliti untuk 

membatasi bidang studi. Penelitian ini berfokus pada prosesi tradisi kirim punden, 

keterangan perwakilan dari tiap kelompok atau golongan, keterangan pemimpin 

doa dalam tradisi kirim punden, aktivitas keagamaan masyarakat, dan keterangan 

pemuka agama. 
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3.4. Penetapan Lokasi Penelitian 

Penelitian akan dilakukan di Dusun Gondanglegi, Kelurahan 

Tambakmerang, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. 

Alasan pemilihan tempat tersebut sebagai lokasi penelitian karena penduduk desa 

masih melakukan tradisi Kirim Punden secara rutin. Seluruh warga Dusun 

Gondanglegi adalah satu-satunya dusun di kelurahan Tambakmerang yang seluruh 

warganya menganut agama yang sama, yaitu Agama Islam. Selain itu, peneliti 

sendiri lahir dan tumbuh di daerah tersebut, sehingga peneliti memiliki kedekatan 

dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang tentunya faktor tersebut akan 

memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Seperti disampaikan Moleong 

(2005) yang menyatakan bahwa peneliti dalam penelitian kualitatif hendaknya 

membangun kedekatan dengan subjek penelitiannya agar kerjasa dapat dengan 

mudah terbentuk antara kedua pihak tersebut.  

3.5. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan 

peneliti untuk mempermudah peneliti dalam kegiatan pengumpulan data di 

lapangan. (Arikunto dalam Kriyantono, 2014) Berdasarkan teknik pengumpulan 

data, instrumen penelitia yang peneliti gunakan yaitu, daftar ceklis yang akan 

membantu dalam proses wawancara, lembar pengamatan, dan panduan 

pengamatan yang akan digunakan dalam teknik observasi, serta produk tertulis 

untuk teknik dokumentasi. 

 



46 

 

 

3.6. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer dalam proses penelitian diartikan sebagai kumpulan informasi 

yang diperoleh peneliti langsung dari lokasi penelitian melalui sumber pertama, 

seperti wawancara atau pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh peneliti. 

(Martono, 2015) Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2005) sumber 

data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya 

seperti data yang berbentuk dokumen, dan lain-lain adalah data tambahan. Data 

primer dalam penelitian ini akan peneliti peroleh dari proses observasi dan 

wawancara tidak terstruktur.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah informasi atau data yang tidak diperoleh peneliti 

langsung dari sumber pertama, melainkan berupa data yang telah diolah, dikemas 

dan disusun oleh orang lain. Data sekunder menjadi pelengkap atau penunjang 

yang digunakan untuk memperkuat, mendukung atau melengkapi data primer. 

(Martono, 2015) Selain menggunakan data primer, peneliti juga menggunakan 

data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi. 

3.7. Teknik Pemilihan Informan 

Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik 

nonprobability sampling, yaitu teknik pengambilan sample yang tidak 

memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi 

untuk menjadi informan atau partisipan dalam penelitian.  (Sugiyono, 2015) 
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Secara lebih spesifik, penelitian ini akan menggunakan purposive sampling untuk 

memilih informan. Purposive sampling atau sampel bertujuan adalah teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Informan atau sampel yang 

dipilih haruslah pihak yang menggetahui atau memiliki kompetensi sesuai dengan 

topik atau permaslahan dalam penelitian terkait. (Martono, 2015) 

Berdasarkan teknik tersebut, peneliti memilih enam orang sebagai infrorman 

dalam penelitian. Informan pertama adalah mbah modin yang menjadi pemimpin 

doa dalam tradisi kirim punden. Informan pertama ini dipilih karena memiliki 

pengetahuan yang lebih banyak terkait dengan pelaksanaan tradisi tersebut. 

Informan kedua adalah seorang pemuka agama yang akan melihat tradisi tersebut 

berdasarkan sudut pandang Agama Islam. Empat informan lainnya adalah 

masyarakat dusun yang lahir dan tumbuh di dusun Gondanglegi serta pernah 

mengikuti prosesi tradisi kirim punden lebih dari satu kali. 

3.8. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data. Ada beberapa teknik atau metode 

pengumpulan data yang digunakan oleh para peneliti. Metode pengumpulan data 

ini ditentukan oleh metodologi penelitian yang digunakan. Peneliti dapat 

menggunakan lebih dari satu metode pengumpulan data dalam sebuah penelitian 

yang dilakukannya. (Kriyantono, 2014) 

Menurut Brewer (dalam Martono, 2015), etnografer seringkali 

menggunakan metode wawancara dan pengamatan berpartisipasi dalam 
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mengumpulkan data. Seorang etnografer harus berpartisipasi dan menjadi 

pengamat yang terlibat secara aktif dalam aktivitas kelompok sosial yang 

ditelitinya. Hal ini dikarenakan peneliti memerlukan banyak data yang didapat 

tidak hanya dari keterangan para informan tetapi juga dari pengalam peneliti 

secara langsung.  Oleh sebab itu, peneliti memilih metode wawancara tidak 

terstuktur, observasi dan dokumentasi dalam mengumpulkan data di lapangan. 

1. Wawancara 

Wawancara adalah salah satu bentuk pengumpulan data berbentuk 

percakapan dengan sebuah tujuan tertentu. Tujuan tersebut bisa saja berupa 

mengkonstruksi seseorang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, 

kepedulian, dan lain-lain. (Moleong, 2005) Menurut Berger (dalam Kriyantono, 

2014), wawancara adalah percakapan yang dilakukan antara periset dan informan. 

Jenis wawancara yang akan peneliti gunakan adalah wawancara tidak 

terstruktur. Hal tersebut dikarenakan peneliti diharuskan mengupulkan data sesuai 

dengan kondisi alamiah dari subjek penelitian.Wawancara tidak terstruktur 

didefinisikan sebagai wawancara atau interview yang bersifat alami, otobiografis, 

mendalam, naratif atau nondirektif. (Blaxter, Hughes, & Tight, 2001) Wawancara 

tidak terstruktur digunakan untuk menemukan informasi tunggal. Hasil dari 

wawancara jenis ini menekankan pengecualian, penyimpangan, penafsiran yang 

tidak lazim, penafsiran kembali, pendekatan baru, pendekatan ahli, atau perspektif 

tunggal. (Moleong, 2005) 
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2. Observari atau Pengamatan 

Pengamatan atau observasi merupakan proses pengumpulann data atau 

informasi dengan menggunakan seluruh panca indera dari peneliti. Pengamatan 

digambarkan sebagai sebuah proses yang dilakukan peneliti untuk membangun 

hubungan antara realitas dan asumsi teoritis mereka. (Martono, 2015) 

Tuckman menyatakan bahwa etnografi merupakan proses mengamati dan 

mewawancarai tanpa adanya upaya memanipulasi variabel menggunakan 

instrumen eksternal. Peneliti sebagai etnografer harus mengamati perilaku subjek 

penelitian dalam konteks yang terjadi melalui dekripsi, bukan melakukan 

pengujian secara abstrak menggunakan kuisioner. Tujuan utamanya adalah 

mendapatkan gambaran secara utuh mengenai dunia sosial. Penelitian etnografi 

berfokus pada pemahaman seseorang atau kelompok masyarakat tentang dunia 

dalam keadaan mereka yang sebenar-benarnya. Penelitian etnografi juga dapat 

digunakan untul menjelaskan bagaimana masyarakat memahami sesuatu 

berdasarkan budaya yang dipercayainya. (Martono, 2015) 

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti memutuskan untuk menggunakan 

jenis observasi partisipan. Jenis ini memungkinkan peneliti atau pengamat untuk 

mengamati kondisi atau keadaan subjek dalam situasi yang lebih nyata atau 

alamiah. Dalam observasi partisipan, latar penelitian tidak dikontrol atau diatur 

secara sistematis. (Kriyantono, 2014) 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. 

(Martono, 2015) Dokumentasi merupakan instrumen pengumpulan data yang 

biasanya melengkapi teknik pengumpulan data lainnya seperti observasi atau 

wawancara. Tujuan penggunggan teknik ini adalah untuk mendapatkan informasi 

yang mendukung analisis dan interpretasi data. (Kriyantono, 2014) 

3.9. Unit Analisis 

Menurut Corbetta  (dalam Martono, 2015) unit analisis adalah objek sosial 

yang diteliti dalam penelitian empiris. Menurut Boyd (dalam Martono, 2015), unit 

analisis individu berarti individu menjadi subjek pokok dalm penelitian tersebut. 

Hal yang dapat diteliti dari unit analisis individu ini dapat berupa perilaku, 

tindakan, karakteristik, persepsi atau pandangan, sikap, dan status sosialnya.  

Unit analisis atau unit of analysis adalah keseluruhan satuan atau unit yang 

akan diteliti. Unit analisis dapat berupa individu, kelompok, wilayah, atau benda. 

Unit analisis berbeda dengan unit pengamatan. Unit pengamatan atau untif 

observasi adalah sumber informasi tempat kita mendapatkan informasi. Namun 

ada kalanya kedua unit analisis tersebut sama. (Martono, 2015) Unit analisi dari 

penelitian ini adalah konsep diri, pemaknaan masyarakat, tindakan masyarakat 

dalam tradisi Kirim Punden, dan akhirnya berfokus pada pemaknaan tradisi Kirim 

Punden oleh masyarakat dusun Gondanglegi. 
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3.10. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini akan menggunakan teknis analisis data etnografi. Menurut 

Spradley (1997), ada 12 tahap yang harus dilakukan seorang etnografer dalam 

melakukan sebuah penelitian, yaitu: 

1. Menentukan Informan. Tantangan yang besar dalam melkukan penelitian 

dengan metode etnografi adalah memulai, mengembangkan dan 

mempertahankan hubungan dengan informan yang produktif.  

2. Mewawancarai informan. Wawancara dalam penelitian etnografi biasanya 

berlangsung tanpa disadari oleh informannya, karena wawancara dikemas 

selayaknya percakapan biasa, saat melakukan pengamatan untuk 

mengumpulkan data. 

3. Membuat catatan etnografis. Catatan ini biasanya tidak hanya berupa hasil 

wawancara teteapi juga kesan yang terbentuk bahkan sebelum melakukan 

kontak dengan informan. Catatan ini bisa berupa beberapa kesan, pengamatan 

dan keputusan. Sebelum turun lapang untuk melakukan penelitian, seorang 

etnografer harus sudah memiliki sebuah pilihan dan kemungkin telah 

menyaksikan budaya yang akan ditelitinya tersebut. 

4. Mengajukan pertanyaan deskriptif. Wawancara etnografis memiliki dua proses 

yang berbeda namun saling melengkapi, yaitu mengembangkan dan 

memperoleh informasi. 

5. Melakukan analisis wawancara etnografis. Analisis ini memungkinkan peneliti 

untuk menngungkapkan permasalahan yang ingin dipertayakan dalam 

wawancara. Dalam tahap ini etnografer mungkin saja menemukan makna 
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lanjutandari berbagai hal. Analisis ini merupakan penyelidikan bagian-

bagiannya. 

6. Analisis domain. Domain yang dimaksud dalam langkah ini adalah benda-

benda yang telah dikategorikan etnografer dalam mambuat sebuah hipotesis. 

Pengujian dilakukan dengan mengajukan pertanyaan struktural yang berfungsi 

menguatkan atau melemahkan domain-domain tersebut. 

7. Mengajukan pertanyaan struktural. Pertanyaan struktural ini muncul setelah 

analisis etnografis dan analisis domain dilakukan. Pertanyaan-pertanyaann 

tersebut akan digunakan ketika wawancara dengan informan. 

8. Membuat analisis taksonomik. Analisis ini biasanya dikombinasikan dengan 

analisis domain untuk memunculkan sistem makna dalam sebuah budaya. 

9. Mengajukan pertanyaan kontras. Tahap ini digunakan peneliti untuk 

menunjukkan makna dari simbol-simbol dengan menunjukkan hubungan dari 

simbol-simbol tersebut menggunakan analisis domain dan analisis taksonomik. 

10. Analisis komponen. Analisis ini digunakan untuk mencari sistematik berbagai 

komponen makna yang berhubungan dengan simbol-simbol dari budaya 

terkait. 

11. Menemukan tema-tema budaya. Tahap ini bertujuan menemukan ide umum 

kebudayaan tentang potongan-potongan kebiasaan yang biasanya muncul 

dalam tarian-tarian, ritual, mitos-mitos dan keseharian masyarakat penganut 

budaya terkait. 

12. Menulis sebuah etnografi.pada tahap ini peneliti dianjurkan melihat tulisan-

tulisan yang telah dihasilkan oleh etnografer lain. 
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3.11. Keabsahan Data 

Penelitian ini akan menggunakan analisis triangulasi untuk menilai 

keabsahan atau kesahihan data. Analisis triangulasi didefinisikan sebagai proses 

menganalisis jawaban subjek dengan meneliti kebenarannya menggunakan data 

empiris, atau sumber data lain yang tersedia. Pada proses ini, jawaban informan 

akan di cross-check dengan data-data lain yang ada. (Kriyantono, 2014) Dwijo 

Winoto (dalam Kriyantono, 2014), mengungkapkan ada lima jenis analisis 

triangulasi, yaitu: 

1. Triangulasi Sumber 

Teknik ini menilai keabsahan data dengan memeriksa kembali derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari narasumber atau instrumen 

penelitian yang berbeda. 

2. Triangulasi Waktu 

Analisis triangulasi jenis ini berkaitan erat dengan perubahan suatu proses 

dan perilaku manusia karena perilaku manusia dapat saja berubah seiring dengan 

perubahan waktu. 

3. Triangulasi Teori 

Triangulasi teori memanfaatkan dua atau lebih teori untuk dibandingkan 

atau digabungkan. Untuk itu, diperlukan rancangan riset, pengumpulan data, dan 

analisis yang lengkap agar hasilnya komprehensif. 
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4. Triangulasi Periset 

Analisis triangulasi periset menggunakan lebih dari satu orang periset 

dalam melakukan observasi atau wawancara. Kedua periset itu akan menjadi 

pembanding untuk pendapat dan persepsi satu sama lain akan data yang diperoleh. 

5. Triangulasi Metode 

Triangulasi metode dapat dilakukan untuk menguji temuan penelitian. 

Triangulasi ini dapat dilakukan dengan membandingkan beberapa metode yang 

digunakan. 

Dari beberapa jenis di atas, peneliti akan menggunakan triangulasi sumber 

dan waktu. Triangulasi sumber akan dilakukan dengan membandingkan data yang 

diperoleh dari teknik wawancara dan teknik observari. Selain itu, peneliti juga 

melakukan pemeriksaan kembali dengan membandingkan data yang diperoleh 

dari masing-masing informan yang berbeda.  Triangulasi waktu akan 

diaplikasikan dengan melakukan observasi dan wawncara mendalam dalam 

jangka waktu yang cukup lama yaitu satu bulan dan secara berulang-ulang. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

4.1.Gambaran Umum Dusun Gondanglegi 

4.1.1. Sejarah Dusun Gondanglegi 

Tidak ada yang tahu pasti kapan tepatnya Dusun Gondanglegi ini didirikan. 

Secara sistem pemerintahan juga tidak ada yang bisa merunut bagaimana dan 

siapa yang mendirikan dusun ini. Tidak ada catatan sejarah resmi tetang kapan 

Dusun Godanglegi didirikan dan siapa yang mendirikannya. (Informan 3, 

komunikasi pibadi, 16 Mei 2018) 

Warga dusun percaya bahwa Gondanglegi didirikan oleh seseorang 

bernama Jogoreti. Menurut mereka Mbah Jogoreti ini  adalah seorang pengembara 

yang datang ke wilayah desa. Diceritakan, Mbah Jogoreti berteduh di bawah 

sebuah pohon gondang. Karena merasa haus dan lapar, ia memakan buah yang 

ada di pohon tersebut yang ternyata rasanya manis. Pengembara ini kemudian 

membuat semacam nazar, jika nanti bisa mendirikan dusun, maka dusun itu akan 

dinamakan Dusun Gondanglegi, gondang diambil dari nama pohon tempatnya 

berteduh, dan legi berarti manis, yang diambil dari rasa buah pohon 

tersebut.(Informan 1, komunikasi pribadi, 4 Juni 2018) 

Dadi Mbah Jogoreti ki cikal bakale kuwi nek tekane kene suk, dhek kapan 

mbuh ya ta? Lha teka dhaerah kene kuwi ki ngeyub enek pok gondang, 

ngisore wit gondang legi kuwi ta. Lha kuwi, dheweke enek kono rumangsa 

luwe utawa ngelak ya ta, mangan woh-wohan kuwi, ya ta, woh-wohan 

kuwi jenenge wit woh gondang, ya woh gondang, gondange legi mulane 

mbesuk pama dipamaa desa kene tak jenengne Desa Gondanglegi ngono 

lho. (Informan 1, Komunikasi Pribadi 4 Juni 2018) 

(Jadi Mbah Jogoreti cikal bakal itu kalau sampai di sini kapan tidak tahu. 

Nah, sampai di daerah sini bertedhlah ia di pangkal pohon gondang. Di 
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bawah pohon gondang lehi itu. Nah, itu, dia merasa lapar atau haus lalu 

memakan buah-buahan yang ada di pohon itu. Buah tersebut namanya 

buah dari pohon gondang. Buah gondang. Gondangnya rasanya manis 

makanya dia bernazar jika nanti desa ini akan diberinya nama Desa 

Gondanglegi, begitu lho). (Informan 1, Komunikasi Pribadi, 4 Juni 2018) 

Pohon Gondang sendiri adalah sebuah pohon berbatang dengan buah yang 

menempel di batangnya. Pohon ini memiliki nama ilmiah Ficus Variegata BL. 

Pohon ini masuk ke dalam jenis ficus yang umunya dijumpai di daerah hutan dan 

sekitar sungai. Pohon ini memiliki getah berwarna putih dan daun yang cukup 

lebar. Pohon ini memiliki nama yang beragam di berbagai daerah. Keberadaan 

pohon ini kini sudah semakin sulit dijumpai. Pohon jenis ficus ini memiliki 

peranan yang sangat besar dalam ekosistem. Misalnya saja beberapa serangga 

yang bergantung pada tumbuhan jenis ini.  (Nur'aini, Syamsuardi, & Arbain, 2013) 

Keberadaaan pohon gondang di Dusun Gondanglegi sendiri juga sudah 

sangat jarang. Dari pengamatan peneliti, tumbuhan ini tidak cukup umum di 

jumpai di kawasan sekitar dusun. Peneliti sendiri pernah menjumpai pohon 

gondang ini di wilayah desa yang masih sangat rimbun dan tak terawat. Warga 

sekitar menyebut tempat tersebut sebagai papringan. Papringan diambil dari kata 

dasar pring yang artinya bambu, karena tempat tersebut memang ditumbuhi 

banyak pohon bambu. Papringan sendiri terletak cukup jauh dari punden. Ukuran 

pohon gondang itu pun tidak begitu besar. 

Sampai sekarang tidak ada yang mengetahui secara pasti asal usul dari 

Mbah Jogoreti ini. Mereka tak dapat menjelaskan dengan pasti siapa orang tuanya 

ke mana tujuannya dan mengapa ia mengembara. Orang-orang penghuni dusun 

juga tak bisa menyebutkan secara jelas keturunan dari Mbah Jogoreti hingga saat 

ini. Tak hanya itu, letak pohon gondang yang menjadi dasar dari cerita ini juga tak 
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pernah diketahui. Rumah dan keluarga dari Mbah Jogoreti, seperti anak dan istri 

juga masih menjadi sebuah misteri. 

 

Meski tak diketahui secara jelas dari mana datangnya Mbah Jogoreti ini, 

penduduk setempat percaya ia lahir pada hari Selasa Kliwon di bulan Ruwah, dan 

meninggal pada hari Jumat Kliwon di bulan Ruwah. Sebuah tempat di bagian 

utara desa di mana terdapat sebuah bagunan berisi gundukan tanah dipercayai 

sebagai tempat tinggal sekaligus makam dari Mbah Jogoreti. Tempat ini disebut 

masyarakat sekitar sebagai punden. (Informan 1, komunikasi pribadi, 4 Juni 2018) 

Ceritane pundenmu kuwi ndhisek wetone selasa kliwon, ya ta... lha nek 

dina selasa kliwon kuwi kanggo wetonan, wetonane Mbah Jogoreti. Ya, 

terus nek mangkate Mbah Jogoreti kuwi dinane Jemuah Kliwon.(Infroman 

1, Komunikasi Pribadi, 4 Juni 2018) 

(Ceritanya pundenmu itu dulu weton-nya Selasa Kliwon, ya kan... lha 

kalau hari Selasa Kliwon tersebut digunakan sebagai wetonan, wetonan-

nya Mbah Jogoreti. Terus kalau berpulangnya, Mbah Jogoreti ituharinya 

Jumat Kliwon). (Informan 1, Komunikasi Pribadi, 4 Juni 2018) 

Jika merujuk pada konsep milik Geertz (1981, hal. 23-24) Jogoreti disebut 

juga sebagai danyang desa. Danyang desa adalah makhluk halus yang dipercaya 

bisa meindugi sebuah desa. Danyang biasanya dianggap sebagai arwah dari tokoh 

sejarah yang dulu pernah hidup di desa tersebut. Umumnya, danyanng adalah 

sosok yang dipercaya sebagai pendiri desa. Danyang merupakan sosok yang 

tinggal menetap dalam sebuah tempat. Tempat inilah yang disebut masyarakat 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018) 

Gambar 2. Bagian dalamdan luar punden 
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desa sebagai punden. Danyang ini ketika masih hidupp adalah sosok manusia 

nyata yang pertama kali membabat hutan belantara dan menghuninya. 

Kabanyakan, sosok danyang ini otomatis akan menjadi lurah atau pemimpin desa 

tersebut.  

Bulan Ruwah yang dipercayai sebagai bulan kelahiran dan kematian sang 

pendiri dusun ini pada dasarnya, berasal dari bahasa Arab, arwah, yang berarti 

jiwa orang meninggal. (Geertz, 1960, hal. 104) Bulan ini merupakan bulan ke 

delapan, di mana banyak orang akan melakukan ziarah makam pada bulan ini. 

(Poerwadinata dalam Purwanti, 2014) 

Sosok bernama Jogoreti ini dikisahkan memiliki dua orang anak bernama 

perempuan Gombang dan Kuncung. Tak ada yang tahu nasib kedua anak pendiri 

desa ini. Para penghuni dusun tidak bisa menjelaskan lebih detail dengan siapa 

keduanya menikah dan memiliki berapa anak. Cerita tentang keturunagn Mbah 

Jogoreti ini berakhir begitu saja di Gombang dan Kuncung. (Informan 1, 

komunikasi pribadi, 4 Juni 2018) 

Tak hanya anak, Mbah Jogoreti ini dikisahkan juga memiliki beberapa 

saudara dan kerabat dekat yang tempat persemayamannya tersebar di berbagai 

penjuru dusun. Tempat-tempat tersebut kemudian dijadikan sebagai tempa 

keramat yang yang dianggap penting bagi keberlangsungan dusun. Setidaknya ada 

tiga tempat yang dianggap sangat penting di Dusun Gondanglegi, yaitu Punden, 

Carangdrana, dan Juminten. Nama tempat tersebut disesuaikan dengan nama para 

kerabat Mbah Jogoreti. (Informan 2, komunikasi pribadi, 5 Juni 2018) 

Ngko nek nganggokne desa kene ya sing penting papat kui, kanggo kabeh, 

penting ki kuwi. Mbah punden, mbah carangdrana, Juminten... piturute... 

telung nggon, ya telu...(Informan 2, Komunikai Personal, 5 Juni 2018) 
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(Nanti kalau menggunakan dusun ini ya yang penting empat itu, semua 

dipakai. Penting itu. Mbah punden, carangdrana, juminten... terusannya.... 

tiga tempat itu, iya tiga...) (Informan 2, Komunikasi Pribadi, 5 Juni 2018) 

 

Carangdrana adalah sebuah tempat yang terletak di bagian timur laut 

dusun, tak jauh dari Punden. Di tempat tersebut tumbuh sebuah pohon beringin 

yang sangat besar dan tua. Di bawah pohon itulah masyarakat percaya kerabat 

Mbah Jogoreti yang bernama Ki Carangdrana bersemayam. Di sekeliling pohon 

itu terdapat kebun milik warga yang ditumbuhi rumput liar. Tak jauh dari pohon 

tersebut juga terdapat tanah lapang yang tak begitu luas.  Dulu ketika masih 

banyak warga yang menggembala kerbau atau kambing, tanah lapang itu menjadi 

tempat favorit banyak orang. Tapi kini tanah lapang itu terlihat seperti tanah 

kosong yag ditumbuhi semak dan belukar. 

 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2019) 

Gambar 3. Carangdrana  
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Jika bergerak ke Barat, sekitar seratus meter dari Puden, terdapat sebuah 

tempat yang mejadi pertemuan dua buah sungai kecil. Ditengahnya ada tanah 

lapang kecil dengan luas sekitar 5 meter persegi. Tempat ini dinamakan Juminten. 

Di tanah tersebut terdapat sebuah batu berukuran sedang. Masyarakat sekitar 

percaya Mbok Rara Juminten bersemayam di bawah batu tersebut. Di sisi utara 

tanah lapang tersebut, salah satu sungai membentuk sebuah „pancuran‟ kecil yang 

dulunya sering dipakai mandi atau membasuh diri ketika orang-orang keluar dari 

pekuburan yang terletak tak jauh dari tempat itu. Di atas pancuran tumbuh sebuah 

pohon kemuning yang tak terlalu besar namun cukup rimbun. 

 

 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2019) 

Gambar 4. Juminten  
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Selain tiga tempat tersebut, ada satu lagi yang konon menjadi tempat 

persemayaman kerabat dari Mbah Jogoreti. Tempat tersebut terletak di pinggir 

kali bernama Kali Ngason. Persemayaman sosok bernama Ki Selokerto ini berupa 

sebuah pohon kemuning tua yang sangat rimbun. Tidak ada pembatas di sekitar 

pohon atau tanda bahwa tempat itu adalah tempat sakral. Letak pohon kemuning 

ini tak jauh dari Carangdrana. (Informan 1, Komunikasi Pribadi,  4 Juni 2018) 

Keempat tempat tersebut menjadi tempat penting bagi penduduk dusun. 

Setiap kali mereka hendak melaksanakan hajat mereka akan menaruh takir di 

tempat-tempat tersebut. Takir ini sebagai bentuk persembahan dan penghargaan 

agar si empunya hajat dapat melakukan hajatnya dengan lancar tanpa ada kendala. 

Berdasarkan susunan kepemerintahan, kepala dusun di Gondanglegi 

menjabat hampir seumur hidup. Jabatan akan diturunkan ketika kepala dusun 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2019) 

Gambar 5. Kali Ngason, tempat persemayaman Selokerto  
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terdahulu dirasa sudah terlalu tua dan tidak mampu mengurus desa. Pemilihanya 

pun akan dilakukan secara musyawarah. 

Namun untuk pemilihan kepala dusun yang terakhir ini dilakukan sesuai 

sistematika pemerintah. Kepala dusun atau lurah kini harus memenuhi berbagai 

macam persyaratan, dari mulai jenjang pendidikan terakhir hingga hasil tes 

kompetensi yang disiapkan oleh pihak pemerintahan. Kepala Dusun Gondanglegi 

sendiri saat ini dijabat oleh Yulianawati sejak tahun 2008 silam. 

Setidaknya ada tiga lurah terdahulu yang dapat dirunut sejauh ini. Darmo, 

Parikun, dan Gino adalah urutan dari yang terdahulu. Dari tiga orang tersebut, 

hanya Gino yang masih hidup dan bisa ditemui. Selain tiga lurah tersebut ada dua 

nama lain yang disebut pernah menjabat sebagai lurah di Dusun Gondanglegi, 

yaitu Karyo Lesono dan Karto Lesono. Tidak jelas dua nama ini berada di urutan 

ke berapa, namun berdasarkan keterangan Gino, dua orang inilah yang berpesan 

untuk terus menjaga punden dusun ini. Gino juga menyatakan sejara yang kini 

dipercaya masyarakat tetang punden dan Mbah Jogoreti diketahuinya dari dua 

orang tersebut. 

4.1.2. Kondisi Geografis Dusun Gondanglegi 

Dusun Gondanglegi terletak di Kelurahan Tambakmerang, Kecamatan 

Girimarto, Kabupaten Wonogiri. Dusun ini terletak di sebelah timur laut atau 

sekitar satu jam dari pusat Kabupaten Wonogiri jika ditempuh menggunakan 

sepeda motor. 

Dusun Gondanglegi terletak di bagian timur dan berbatas dengan Dusun 

Kaligading di sebelah timur serta Dusun Dondong dan Dusun Selokerto di sebelah 
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barat. Di sebelah utara, Dusun Gondanglegi berbatasan dengan Dusun Demopo 

dan di sebelah selatan berbatasan dengan Dusun Tadahan. Dusun ini dikelilingi 

oleh lahan pertanian berupa sawah dan kebun. 

Sebagian besar wilyah dusun  ini berupa persawahan dan perkebunan yang 

sangat rimbun. Karena terletak di daerah pegunungan, Dusun Gondanglegi 

memiliki lahan hijau yang sangat luas. Pohon jati, sengon dan jenis pohon besar 

lainnya masih dengan mudah ditemui di dusun ini. Meski belum tersentuh aspal, 

akses ke dusun ini bisa dikatakan sangatlah mudah. Meski memiliki medan yang 

naik turun namun semua kendaraan bisa dengan mudah masuk ke dalam dusun. 

Warga dusun sebagian besar menggunakan lahan untuk bercocok tanam, 

lebih tepatnya untuk menanam padi. Area di dusun ini juga sepanjang tahun akan 

ditanami padi, tidak pernah berubah. Perubahan yang dilakukan bisanya hanya 

berupa jenis padinya. Di lahan pertanian lain yang cukup jauh dari saluran irigasi, 

biasanya akan ditanami jagung, ubi jalar, singkong, atau pisang. Beberapa juga 

akan ditanami pohon berkayu seperti pohon jati, pohon mahoni dan pohon sengon. 

4.1.3. Kondisi Demografis Dusun Gondanglegi 

Sebagian besar penduduk yang mendiami desa adalah orang-orang tua. 

Mereka biasanya adalah orang yang memilih berprofesi sebagai petani. Mereka 

tinggal untuk mengurus sawah dan ternak yang ada di rumah. 

Para pemuda di dusun ini sebagian besar lebih memilih merantau. Mereka 

merantau untuk mencari pekerjaan di kota, beberapa untuk berkuliah atau 

bersekolah. Namun, sebagian besar merantau untuk menjadi wirausaha dengan 
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berjualan bakso dan mi ayam atau berjualan jamu. Ada juga beberapa yang 

akhirnya memutuskan menjadi karyawan pabrik tekstil. 

Meski sebagian besar penghuni merupakan orang-orang tua atau paruh 

baya, namun beberapa pemuda yang memilih tinggal di dalam dusun masih aktif 

berorganisasi dengan mendirikan sebuah karang taruna bernama Karya Bakti. 

Karang taruna ini secara aktif berkontribusi terhadap kemajuan dusun. Mereka 

secara rutin mengadakan berbagai acara seperti halal bihalal di Bulan Ramadhan, 

panggung hiburan setiap dua atau tiga tahun sekali, dan acara kolektif lainnya. 

Karang Taruna Karya Bakti ini juga bekerjasama dengan para RT untuk menjaga 

keamanan dan memastikan prasarana seperti lampu jalan berfungsi dengan baik. 

Di luar struktur pemerintahan, Karang Taruna Karya Bakti ini memiliki 

peran yang penting bagi keberlangsungan Dusun Gondanglegi. Organisasi yang 

diisi oleh para pemuda ini setiap bulannya melakukan pertemuan untuk membahas 

agenda bulanan dan acara-acara yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Dalam 

pertemuan ini pula perkara seperti perbaikan lampu jalan dan kerja bakti lainnya. 

Pertemuan tersebut diadakan di bangunan bekas sekolah dasar. 

4.2. Gambaran Umum Informan 

4.2.1. Informan 1 

Gino menjadi informan pertama dalam penelitian ini. Gino adalah mantan 

kepala dusun atau lurah di Dusun Gondanglegi. Dia menjabat sebagai lurah 

selama 30 tahun. Sebagai mantan kepala dusun, Gino memahami betul sejarah 

dari Dusun Gondanglegi. Pengetahuan tentang sejarah dusun ia peroleh secara 

turun temurun dari kepala dusun dan sesepuh terdahulu. 



65 

 

 

Sebagai mantan lurah, Gino juga menjadi sosok yang dituakan di dusun ini. 

Ia juga termasuk ke dalam salah satu orang yang bersikukuh mempertahankan 

Kirim punden dan tradisi lain yang ada di dusun ini. 

4.2.2. Infroman 2 

Informan 2 dalam penelitian ini bernama Mento. Ia adalah modin atau 

pemimpin doa dalam tradisi kirim punden dan kondangan lainnya. Mento 

bukanlah orang asli Dusun Gondanglegi. Ia lagir dan tumbuh di sebuah dusun 

bernama Gondangmanis. Ia kemudian menikah dengan Narmi, penduduk Dusun 

Gondanglegi dan menetap di sana. Karena dianggap memiliki pengetahuan 

tentang bermacam tradisi, Mento menjadi pemimpin doa di berbagai tradisi besar 

dusun lainnya. 

4.2.3. Informan 3 

Yulianawati adalah Lurah yang saat ini memimpin Dusun Gondanglegi. 

Sebagai lurah di dusun tersebut, Yulianawati tentu memahami secara jelas 

bagaiaman kondisi dari warga dusun. Ia juga bertugas mengayomi warga serta 

memantau setiap kegiatan yang dilakukan oleh warganya. Yulianawati sendiri 

telah menjabat sejak tahun 2008 silam. Ia menjadi kepala dusun wanita pertama di 

Gondanglegi. 

4.2.4. Informan 4 

Ustaz Masruri datang ke Dusun Gondanglegi pada tahun 2010. Ia sengaja 

didatangkan dari Kota Magelang untuk mengajar ngaji dan ilmu agama lainnya di 

Dusun Gondanglegi. Ustad Masruri biasa mengajar anak-anak SD dan SMP 
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membaca Al-Quran. Ia juga memipin pengajian setiap malam Jumat dan malam 

Selasa. 

Dulu ia tinggal bersama anak dan istrinya. Namun sejak ibunya meninggal 

di Magelang, Istri dan anaknya kembali ke Magelang untuk merawat bapaknya. 

Oleh karenanya akhir-akhir ini ia jadi lebih sering tinggal di Magelang. Kegiatan 

mengaji anak-anak juga jadi jarang diadakan. 

4.2.5. Informan 5 

Kamto adalah salah satu penduduk asli Dusun Gondanglegi. Ia lahir dan 

tinggal di dusun ini. Ia menikah dengan Rakiyem yang juga penduduk asli Dusun 

Gondanglegi. Kamto menjadi salah satu warga yang masih menjalankan berbagai 

tradisi dengan tertib. Bahkan tak hanya tradisi-tradisi besar yang dilakukan secara 

berkelompok, Kamto dan keluarganya masih melestarikan berbagai tradisi kecil. 

Meski tak sepaham Gino atau Mento, Kamto juga mengetahui sedikit 

banyak tentang tradisi yang ada di Dusun Gondanglegi. Ia sering membaca doa 

untuk tradisi-tradisi kecil yang tak melibatkan orang lain di luara lingkup 

keluarganya. 

4.2.6. Informan 6 

Rakiyem adalah istri dari Kamto. Ia lahir dan tumbuh di Dusun 

Gondanglegi. Keluarganya secara rutin melakukan berbagai tradisi yang ada di 

Dusun Gondanglegi ini. Tradisi tersebut sudah dilakukan oleh orang tuanya sejak 

jaman dulu. Ia menjadi pihak yang membantu peneliti dalam menemui dan 

mewawancarai narasumber lainnya. 
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4.3. Gambaran Umum Tradisi Kirim punden 

Kirim punden adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Dusun 

Gondanglegi setiap hari Selasa Kliwon pada bulan Ruwah. Tradisi ini secara rutin 

dilakukan setiap tahunnya. Kirim punden dilaksanakan di sebuah tempat bernama 

punden yang terletak di pinggir desa bagian utara. Tempat ini berupa sebuah 

bangunan kecil yang didalamnya terdapat makam. Makam ini disebut-sebut 

sebagai makam Mbah Jogoreti. Di bagian luar bangunan terdapat halaman yang 

tak terlalu luas. Di pinggir halamannya tumbuh sebuah pohon asem yang sudah 

cukup tua. Di halaman ini warga dusun berkumpul saat Kirim punden. 

Di bagian dalam Punden terdapat sebuag gundukan tanah berukuran cukup 

besar. Meski dikatakan sebagai sebuah makam, gundukan ini tidak memiliki batu 

nisan di atasnya. Hanya saja di sekelilingnya terdapat pagar kayu yang tidak 

begitu rapat. Di atas gundukan tanah ini biasanya warga desa yang berziarah 

menuangkan air bunga atau meninggalkan sajen. 

Warga dusun secara rutin melaksanakan tradisi Kirim punden setiap 

tahunnya tanpa pernah terlewat sekalipun. Gino, mantan Kepala Dusun 

Gondanglegi, menyatakan hal tersebut merupakan pesan yang disampaikan oleh 

para pemimpin dusun terdahulu. Tradisi ini harus terus ada dan dilestarikan. Ia 

menuturkan sempat ada wacana pengahapusan tradisi ini karena faktor religi. 

Namun ia menjadi orang yang paling menentang hal tersebut. Ia menyatakan, 

selama dirinya masih hidup, tradisi ini akan ia jaga. Ia tidak akan meperbolehkan 

siapapun mengubah Kirim punden. (Infroman 1, Komunikasi Pribadi, 16 Mei 

2018) 
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Tradisi Kirim punden selalu dilaksanakan pada hari Selasa Kliwon di 

bulan Ruwah. Hari tersebut merupakan hari kelahiran Mbah Jogoreti, pendiri 

dusun. Kirim punden sendiri dapat diartikan sebagai wetonan pendiri desa. 

Berbeda dengan tradisi lain yang biasa diadakan pada sore hari atau malam, tradisi 

Kirim punden selalu diadakan di pagi hari. Periapannya pun dilakukan sejak dini 

hari oleh para wanita di dalam keluarga. Mereka akan memasak nasi tumperng, 

ayam panggang dan lauk pauk untuk di bawa ke punden dusun.  

 

Kepala Dusun akan mengumpulkan warga dengan memukul kenthongan 

saat hari dirasa sudah cukup terang. Memukul kenthongan ini masih dilakukan 

warga Dusun Gondanglegi untuk mengumpulkan orang dalam jumlah yang cukup 

banyak saat hendak menyelenggarakan sebuah acara atau forum musyawarah. 

Biasanya kentongan akan dipukul oleh penyelenggara acara. Untuk rapat RT 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018) 

Gambar 6. Tradisi Kirim Punden  



69 

 

 

misalnya, yang akan memukul kenthongan adalah ketua RT. Namun lain halnya 

dengan acara atau peristiwa insidental, seperti meninggalnya salah satu warga, 

mereka akan mengumumkannya melalui pengeras suara di masjid. 

Dalam tradisi Kirim punden, orang-orang akan mulai pergi ke Punden 

ketika kenthongan sudah dipukul. Mereka akan berbondong-bondong ke Punden 

sambil membawa baskom, tenggok (wadah dari anyaman bambu), dan wadah 

lainnya yang berisi nasi tumpeng dan ayam panggang. Selain dua menu tersebut, 

ada juga blekothok. Makanan ini terbuat dari biji buncis atau kacang-kacangan 

lain yang tanamannya menjalar. Biji-bijian tersebut dimasak dengan parutan 

kelapa yang belum terlalu tua. Kebanyakan acara 'kondangan' atau slametan di 

dusun selalu menggunakan makanan ini, baik yang berskala besar maupun kecil. 

 

Satu nasi tumpeng dan satu ayam panggang utuh merupakan wujud 

penghormatan dan bakti pada pendiri dusun, Mbah Jogoreti. Sedangkan 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018) 

Gambar 7. Makanan yang dibawa ke punden 
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Blekothok merupakan lawuhan, atau makanan pelengkap dari nasi tumpeng dan 

ayam panggang tersebut. Jika ingin memberikan sesajen di punden, maka dalam 

sesajen tersebut tidak boleh ada cabe. Pemberian sajen ini juga berlaku tidak 

hanya dalam Kirim punden, tetapi juga tradisi lainnya. Warga Dusun Gondanglegi 

menyebut sesajen ini dengan istilah „takir‟ atau „pecok bakal‟. Biasanya di dalam 

takir atau pecok bakal ini ada juga sebutir telur ayam kampung. Takir dan pecok 

bakal ini biasanya hanya berukuran kecil dengan wadah dari daun pisang yang 

dibenntuk menjadi sebuah kotak berukuran 7 x 5 cm. Isinya bisa bermacam-

macam sesuai dengan tujuan sesajen tersebut.  

...panggang siji tumpeng siji i lak ya soale ngabekteni ta, ya ta, cara anu, 

nyadran ngono kae. Lha jenenge blekothokan kui lawuhan, lawuhane kuwi 

blekothokan kuwi. Terus enek pantangane meneh, ya istilahe nek ngguwak 

takir rana, ora kenek kok i lombok. Takire pecok bakal i ora kenek kenek 

kei lombok nek kekne punden. Nek endoke pitik jawa. (Informan 1, 

Komunikasi Pribadi, 4 Juni 2018) 

(...ayam panggang satu tumpeng satu itu soalnya bentuk bakti ya, misal 

„nyadran‟ gitu. Nah, yang namanya blekothokan itu lauknya, lauknya ya 

blekothokan itu, terus ada pantangannya lagi, ya istilahnya jika membuang 

takir di sana, tidak boleh ada cabai. Takir pecok bakal itu tidak boleh 

diberi cabai kalo ditaruh di punden. Kalau telurnya telur ayam kampung). 

(Informan 1, Komunikasi Pribadi, 4 Juni 2018) 

Tidak semua warga dusun berkumpul di Punden untuk melakukan tradisi 

ini. Kepala rumah tangga yang akan mewakili setiap rumah dalam tradisi ini. 

Namun jika kepala keluarga tak bisa hadir, ibu, atau siapapun yang tinggal di 

rumah tersebut bisa mewakili keluarganya untuk ikut dalam Kirim punden. Setiap 

rumah juga boleh mengirim lebih dari satu orang perwakilan. Namun ini sangat 

jarang jika semua perwakilannya adalah orang dewasa. Bisanya yang mengirim 

lebih dari satu adalah mereka yang memiliki anak balita atau anak yang masih 

duduk di bangku sekolah dasar. 
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Sekitar pukul enam pagi orang-orang mulai berkumpul di Punden. 

Beberapa jalan kaki sedangkan banyak juga yang menggunakan sepeda motor. 

Sesampainya di pelataran punden, orang-orang menyerahkan barang bawaan 

mereka pada beberapa orang yang bertugas membuka nasi tumpeng, ayam 

panggang dan bawaan warga lainnya. Beberapa orang ini akan mengambil 

setengah dari bawaan warga lainnya untuk dikumpulkan menjadi satu, sedangkan 

setengahnya lagi dikembalikan pada pemilik masing-masing. Setelah semua 

terkumpul, nasi tumpeng, ayam panggang dan blekothok tersebut akan dibagikan 

lagi pada semua orang yang hadir dalam Kirim punden tersebut. 

Selagi pembagian tersebut berlangsung beberapa orang mulai memakan 

bagian mereka. Nasi dan ayam yang dimakan bukan milik mereka yang dibawa 

dari rumah melainkan yang diperoleh dari pembagian. Namun beberapa lainnya 

memilih membawanya pulang kembali bersama separuh makanan milik mereka 

sendiri. Pada saat bersamaan, iuran untuk air minum dan irigasi akan ditarik oleh 

sesorang yang bertugas mengaturnya. 

Selagi warga yang berkumpul di halaman punden membagi-bagi makanan, 

Modin  desa akan masuk ke dalam punden dan membacakan doa-doa. Ia juga 

menyalakan menyan dan menaburkan air bunga yang dibawanya dari rumah. 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018) 

Gambar 8. Suasana tradisi kirim punden  
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Selain Modin desa, ada beberapa warga yang juga membawa air bunga. Namun 

mereka tidak ikut mengucapkan doa. Mereka hanya akan menitipkan air bunga 

tersebut pada Modin desa dan nanti akan dituang bersamaan di atas makam Mbah 

Jogoreti. 

 

Doa yang diucapkan setiap Modin berbeda-beda. Mereka memiliki versi 

doa masing-masing sesuai dari mana mereka belajar doa tersebut. Gino 

menggunkan doa yang bertujuan mendoakan arwah Mbah Jogoreti pada sang 

maha kuasa. Dengan doa tersebut, ia berharap arwah Mbah Jogoreti yang telah 

meninggal dapat disempurnakan di alam baka. Tak jauh berbeda dengan doa 

untuk orang yang sudah meninggal dalam tata cara Islam, doa ini juga meminta 

arwah pendiri desa ini diberikan tempat yang layak di alam akhirat. Dengan 

begitu, ia berharap seluruh warga desa yang hidup di dusun akan terhidar dari 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018) 

Gambar 9. Mbah Mento membacakan doa di dalam punden 
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segala malapetaka dan bahaya. Gino menegaskan, dirinya tak meminta pada Mbah 

Jogoreti yang sudah mati, ia dan warga desa hanya menjadikan tradisi ini sebagai 

sarana. Doa tetap ditujukan pada Tuhan semesta alam yang berkuasa. 

Dongane kuwi ya, ya istilahe ya ta, nek mbah Jogoreti kuwi kan arwah, ya 

moga-moga disampurnake, ya ta, entuka papan sing apik, kaya biasa nek 

kuwi ya ta. Terus sak teruse kuwi, awake dhewe ki ora njaluk, mung 

supaya, ora njaluk ning supaya, sak lajengipun, pamane ya ta, sak wise 

kuwi tuk ku urip ana ndonya iki kekana seger waras, dawa umur, ngono. 

Muga-muga. Ora njaluk, ya ta. Dadi saolah-olah istilahe njaluk ning ora, 

ora langsung ngono lho. Ya ta, bekti, anu apa... pengestu lan sakpiturute. 

(Informan 1, Komunikeasi Pribadi, 4 Juni 2018) 

(Doannya itu ya, ya istilahnya mbah Jogoreti kan arwah, ya semoga 

disempurnakan, mendapat tempat yang baik, seperti biasa. Terus, 

selanjutnya, kita ini idak meminta, hanya supaya, tidak meminta tapi 

supaya, seterusnya, seumpamanya ya „kan, setelahnya aku hidup di dunia 

ini supaya diberi kesehatan, panjang umur, begitu. Semoga. Tidak 

meminta. Jadi seolah olah meminta tapi tidak secara langsung, begitu. 

Bentuk bakti, anu apa... restu dan seterusnya). (Informan 1, Komunikasi 

Pribadi, 4 Juni 2018) 

Doa Kirim punden yang digunakan Mento lebih mengarah pada memohon 

belas kasih dari para nabi, wali dan alim ulama (pendhita) terdahulu. Meski 

berbeda secara tersurat, doa yag digunakan pada tradisi ini pada dasarnya 

memiliki tujuan yang sama, yaitu mendoakan leluhur dusu, dalam kasus ini adalah 

Mbah Jogoreti. Hal ini dilakukan dengan maksud supaya seluruh warga dusun 

dilindungi dan terhindar dari mara bahaya. 

Setelah semua orang mendapat bagian, dan modin selesai mendoakan 

pekuburan Mbah Jogoret, kepala dusun atau lurah akan membuka acara Kirim 

punden tersebut. Mula-mula ia akan membuka acara dengan ucapan syukur 

selayakanya pembukaan pidato atau sambutan resmi pada umumnya. Setelah itu 

ia akan mulai mengumumkan beberapa perkara terkait dengan kebijakan dusun 

atau informasi baru yang harus diketahui seluruh warga dusun. Dalam Kirim 
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punden Kali ini, kepala dusun mengumumkan terkait perubahan tarif Pajak Bumi 

dan Bangunan (PBB). Hal ini tidak bersifat musyawarah, jadi informasi yang 

disampaikan oleh kepala desa merupakan sesuatu yang pasti dan tidak dapat 

didiskusikan ulang. Biasanya hal ini terkait dengan kebijakan-kebijakan yang 

diambil oleh pemerintah.  

Kali ini kepala dusun juga menyampaikan terkait pelaksanaan tradisi 

Paesan yang harus diundur karena bertepatan dengan hari pertama puasa dan 

tradisi megengan. Yang satu ini bersifat informasi tak pasti yang bisa didiskusikan 

bersama karena bukan sebuah kebijakan rigid yang diatur oleh pemerintah dan 

undang-undang. Setelah ditetapkan kapan pelaksanaan tradisi tersebu, kepala 

dusun akan menutup sambutannya. 

Setelah sambutan dari kepala dusun selesai, modin akan mulai 

membacakan „ujub‟. Dalam hal ini modin bertugas sebagai perwakilan warga 

yang menyampaikan maksud dan tujuan tradisi ini pada leluhur desa. Ketika 

modin ini mengucapkan ujub, wara desan akan menjawab dengan  kata „nggih‟ 

dalam setiap jeda kalimat. Ujub ini pada dasarnya seperti sebuah „serah terima‟ 

dari warga untuk pendiri dusun yang sudah tiada. 

Lha ya gur kari anu noo, paribasane dhisik dhewe, gampangane kinasihan 

para nabi, tur para wali, para pendhita, para alim ulama, kinasihan 

marang dinane, kinasihan marang sapadha-padha. Terus selametan, 

gampangane donga slametan ki, saloka slametan ngono kae. Dadi supaya 

dikasihi karo leluhur-leluhur kuwi hlo maksute ki. Mung kui.(Informan 2, 

Komunikasi Pribadi, 5 Juni 2018) 

(Lha ya cuma tinggal anu, perumpamaannya yang pertama, mudahnya 

pujian untuk para nabi, dan para wali, para kyai, para alim ulama, pujian 

pada harinya, pujian untuk sesama, terus slametan, gampangnya doa 

slametan itu. Jadi supaya dikasihi oleh para leluhur itu lho maksudnya. 

Hanya itu). (Informan 2, Komunikasi Pribadi, 5 Juni 2018) 
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Setelah ujub selesai dibacakan, giliran Ustaz yang membacakan doa. Doa 

yang digunakan ini merupakan doa berdasarkan ajaran agama Islam. Doa ini 

bertujuan untuk mendoakan pendahulu-pendahulu yang ada dalam ajaran Islam. 

Jadi kita memohonkan ampun kepada para pendahulu, memohonkan 

rahmat dan kasih sayang Allah juga untuk bagi mereka. Tempatkan 

mereka di tempat yang layak. Jadi sekali lagi kita bukan memohon pada 

siapapun di situ, mohonnya hanya kepada allah. Cuma kalau dia kita 

anggap orang shalih, makanya kita boleh berwasilah, ya Allah, dengan 

perantara si mbah A ini, ya Allah kabulkan permohonan saya. Kami semua, 

jamaah kan ya bentuknya. Gitu. Boleh kalau itu, kalau tapi kalau belum 

jelas ya kita, mana bisa kita wasilah oranya belum jelas.. (Informan 4, 

Komunikasi Pribadi, 16 Juni 2018) 

Bagian ini pada dasarnya merupakan tambahan yang belum lama mulai 

dilakukan. Doa dalam bahasa arab sesuai ajaran Islam ini mulai digunakan sejak 

Ustadz Masruri mengajar ngaji di Dusun Gondanglegi, beberapa tahun silam. 

Menurut Gino tambahan doa ini merupakan salah satu upaya untuk 

mengikutsertakan aspek agama dalam tradisi ini. 

Gino menyatakan bahwa pada dasarnya Punden adalah komponen adat dan 

tradisi yang tak terkait dengan aspek-aspek agama. Dalam tradisi yang melibatkan 

Punden doa-doa dan tata cara yang ada dalam agama tidak akan bisa digunakan. 

Sebagai gantinya, tradisi tersebut menggunakan kemenyan dan air bunga. Meski 

begitu menggunaan doa-doa Islam, Surat Al-Fatihah misalnya, tetap boleh 

digunakan. Artinya penggunaan doa tersebut tidak akan merusak tata cara tradisi 

itu sendiri. Ada atau tidak doa-doa Islam tersebut tidak akan mempengaruhi 

kesakralan Kirim punden. 

Seperti tahun ini, Ustaz Masruri berhalangan hadir ketika tradisi Kirim 

punden ini berlangsung, maka doa tersebut ditiadakah. Masruri sedang tidak enak 

badan ketika Kirim punden berlangsung. Sudah beberapa tahun terakhir Masruri 
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sering pulang ke Magelang karena keluarganya kini menetap di sana. Dulu ketika 

awal menetap di Dusun Gondanglegi, istri dan kedua anaknya ikut menetap di sini. 

Namun, setelah ibunya meninggal, sang istri harus kembali ke Magelang untuk 

mengurus ayah mertuanya yang sudah tua dan tinggal sendiri. Oleh sebab itu 

Masruri sering pulang pergi ke Magelang. Sejak saat itu pula kegiatan-kegiatan 

keagamaan, seperti TPA bagi anak-anak menjadi berkurang. Jika dulu TPA selalu 

diadakan lima hari dalam seminggu, kini belum tentu ada setiap minggunya. 

Menurut Masruri, penghormatan terhadap leluhur sendiri bukanlah sebuah 

tradisi yang dilarang dalam agama. Bahkan menurutnya dalam Islam dianjurkan 

bagi umat untuk berziarah ke makam para pendahulu. Namun, pendahulu atau 

leluhur yang dimaksud haruslah jelas asal usul dan garis keturunannya. Dalam 

kasus kirim punden ini, leluhur yang dimaksud tidak memiliki asal-usul serta garis 

keturunan yang jelas. Oleh sebab itu, Masruri tidak menyertakan Mbah Jogoreti 

dalam doa yang ia ucapkan dalam tradisi ini. Doa yang ia lafalkan ditujukkan bagi 

leluhur dan pendahulu yang memang jelas asal-usulnya menurut Islam, seperti 

para Nabi, Wali dan keturunannya. 

Nah itu, tapi kalau belum jelas seperti ini, ya, kitapun tetap menghormati, 

kita nggak pernah protes apapun, nggak. Okelah itu berjalan, yang penting 

kita mendoakan selesai sudah itu. Nah seperti itu. Kita pun misale nggak 

ikut ke sana bukan apa-apa, bukan karena benci nggak, ya cuma kebetulan 

waktu kurang fresh saja lah. (Informan 4, Komunikasi Pribadi, 5 Juni 2018) 

Tradisi ini berakhir ketika doa selesai ketika doa selesai dibacakan. Orang-

orang akan mulai meninggalkan pelataran punden sambil membawa nasi dan 

ayam panggang masing-masing. 
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4.4. Tradisi-tradisi Lain 

4.4.1. Megengan 

Merujuk pada konsep milik Clifford Geertz (1985) Megengan adalah 

sebuah slametan yang dilakukan pada Bulan Ruwah oleh mereka yang sudah 

kehilangan orang tua. Megengan sendiri berasal dari kata pegeng yang artinya 

menyapih. Megengan ini sendiri tergolong ke dalam tradisi yang diperuntukkan 

bagi mereka yang sudah mati atau slametan kematian. Dalam megengan ini 

terdapat sebuah makanan yang terbuat dari tepung beras bernama apem. 

Apem sendiri diartikan sebagai lambanga atau simbol dari kematian 

(Greetz, 1985, hal. 104). Di Dusun Gondanglegi sendiri ada dua jenis kue apem 

yang sering digunakan. Yang pertama adalah apem yang dikukus. Apem ini 

berbentu kerucut karena dicetak dengan daun nangka yang dibentuk kerucut. 

Kamto menyatakan bahwa apem ini menyimbolkan teken atau tongkat yang 

digunakan oleh arwah orang tuanya untuk berjalan di alam akhirat. Sedangkan 

apem jenis kedua, atau apem goren yang berbetuk lebir disimbolkan sebagai 

payung. 

Selain apem, megengan juga menyuguhkan nasi gilingan (berbentuk 

setengah bola) dan lauk pauk tanpa ayam panggang. Makanan tersebut sudah 

dibungkus dengan daun pisang atau daun jati untuk dibawa pulang oleh tetangga 

yang datang. Dalam tradisi ini tidak ada acara makan bersama, karena 

makanannya (biasa disebut brekat atau berkat) dibawa pulang. 

Selain brekat, dalam megengan ini ada juga makanan yang ditata khusus 

untuk para arwah. Makanan tersebut berisi nasi, apem, lauk pauk, makanan 
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berkuah, bubur dua warna, teh manis dan teh tawar. Di dekat makanan-makanan 

tersebut dinyalakan sebuah lilin atau thinthir (lampu minyak) serta diberi air 

bunga. Tujuanya adalah untuk membimbing para arwah pada makanan tersebut.  

Namun tradisi ini perlahan mulai ditinggalkan oleh para penduduk Dusun 

Gondanglegi. Satu persatu orang mulai berhenti melakukan megengan. Keluarga 

Yulianawati misalnya. Keluarganya berhenti melakukan tradisi ini sejak belasan 

tahun lalu. Menurutnya tradisi ini bertentangan dengan ajaran agama Islam yang 

dianutnya. Namun ayahnya atau suaminya masih turut hadir dalam megengan 

yang dilakukan oleh keluarga lain. 

4.4.2. Paesan 

Tradisi ini juga dilakukan oleh seluruh warga desa di bulan Ruwah. 

Berbeda dengan kirim punden, paesan ini bertujuan untuk membersihkan desa. 

Jika kirim punden dilakukan di punden, maka paesan ini dilakukan di rumah lurah 

atau kepala dusun setempat. Tradisi yang satu ini dilakukan pada sore hari. Tata 

caranya hampir sama dengan slametan pada umumnya, hanya saja ini diikuti oleh 

seluruh warga dusun sambil membawa nasi, ayam panggang, dan blekothok 

masing-masing. 

Dalam konsep milik Geertz (1981), bersih desa selalu diadakan di bulan 

Sela, bulan ke 11 thun Kamariyah. Setiap desa memiliki pemilihan tanggal dan 

hari yang berbeda sesuai dengan danyang masing-masing. Perayaan yang 

dilakukan pun berbeda untuk masing-masing desa. Perayaan ini akan 

menyesuaikan kepribadian dari masing-masing danyang desa.  
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Dicontohkan oleh Geertz, di salah satu desa di Mojokuto ada sebuah desa 

yang memiliki danyang bernama Mbah Jenggot. Mbah Jenggot ini digambarkan . 

sebagai seorang yang sedikit nyleneh dan suka „kemaksiatan‟. Oleh sebab itu, 

setiap kali bersih desa, orang-orang akan membakar candu dan menyelenggarakan 

hiburan yang melibatkan penari perempuan jalanan. Penari ini biasanya juga 

merangkap sebagai seorang pelacur. Selain itu, mereka juga akan melakukan 

ritual minum arak Belanda bersama-sama. 

Berbeda dengan konsep miliki Geertz, paesan atau bersih dusun di 

Gondanglegi sendiri tidak sebesar itu. Paesan dilakukan hanya dengan 

mengumpulkan seluruh warga dusun di rumah Kepala Dusun sambil membawa 

sejumlah makanan. Makanan yang dibawa untuk paesan ini sama dengan yang 

dibawa untuk kirim punden yaitu satu nasi tumpeng, satu ayam panggang, dan 

blekothok. Paesan ini juga dilakukan pada bulan Ruwah, bukan bulan Sela seperti 

dalam konsep yang dimiliki Geertz. 

Dalam paesan ini, para warga hanya berkumpul dan berdoa di rumah 

Kepala Dusun. Tidak ada ritual-ritual khusus seperti yang ada di konsep bersih 

desa milik Geertz dalam paesan ini. Paesan juga tak menjadikan danyang dusun 

sebagai pokok atau komponen utama. Karena danyang dusun telah mejadi  

4.4.3. Selikuran 

Tradisi yang satu ini dilakukan pada hari ke 21 bulan puasa. Tujuannya 

adalah untuk memperingati turunnya wahyu (Al-Quran) pada tangal 17 Ramadhan. 

Selikuran dilakukan oleh seluruh warga dusun di rumah lurah. Kali ini warga 

hanya membawa nasi dan lauk-pauk tanpa ayam panggang. Lauknya boleh apa 
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saja, misalnya telur atau tumis. Kepala dusun akan menyediakan seekor ayam 

panggang dan pisang. 

Nek selikuran ki, bapak nabi lehe paribasane, gampangane ki pasa wes 

nampa wahyu.(Informan 2, Komunikasi Pribadi, 5 Juni 2018) 

(Kalau selikuran, bapak nabi ketika berpuasa istilah mudahnya sudah 

menerimawahyu). (Informan 2, Komunikasi Pribadi, 19 Juni 2018) 

Selain untuk memperigati turunnya wahyu, selikuran ini digunakan untuk 

memperingati peristiwa wiradat sringkat jawa. Peristiwa tersebut merupakan 

peristiwa di mana tanah Jawa dihuni manusia untuk pertama kalinya. 

Dalam kepercayaan masyarakat setempat, Pulau Jawa dulunya adala 

sebuah hutan belantara yang tak bisa dihuni oleh manusia. Diceritakan, dulu 

setiap ada manusia yang hendak menghuni pulau Jawa, mereka selalu menghilang. 

Hingga seorang bernama Ki Sesubakir membangun peradaban. Selikuran menjadi 

sebuah acara peringatan atas peristiwa tersebut. 

Terus sing nomer loro, mrengeti wiradat jawa, wiradat sringkat jawa. 

Jaman jaman kuno kuwi, tanah jawa rak ora kenek tanduri wong ya ta, 

tanduri wong esuk, sore wes ra enek neh lan sakpiturute, disringati 

tanggale selikur pasa ya ta, nganggo srana, ning nyrikati ki Sesubakir. 

Loro kuwi nek jenenge maleman.(Informan 1, Komunikasi Pribadi, 4 Juni 

2018) 

(Lalu yang kedua, memperingat wiradat sringkat Jawa. Di jaman dahulu, 

tanah jawa tidak bisa dihuni oleh manusia. Setiap ada yang menghuni di 

pagi hari, sore hari sudah hilang dan seterusnya. Disringati tanggalnya 

duapuluh satu puasa, menggunakankan sarana. Yang menyerikati Ki 

Sesubakir. Dua itu yang namannya maleman). (Informan 1, Komunikasi 

Pribadi, 4 Juni 2018) 

Selikuran ini disebut juga dengan maleman. Jika merujuk pada konsep 

maleman milik Geertz (1985), maleman merupakan sebuah tradisi yang dilakukan 

pada salah satu tanggal ganjil di 10 hari terakhir bulan Pasa, yaitu antara tanggal 

21, 23, 24, 25, 27 dan 29. Namun, warga Dusun Gondanglegi selalu menggunakan 

tanggal 21 untuk mengadakan tradisi ini. 
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Di malam terakhir bulan puasa, ketika takbiran dilaksanakan , masyarakat 

kembali menggelar kondangan atau slametan. Kondangan ini tidak diwajibkan 

untuk semua orang, hanya mereka yang tinggal di masjid hingga larut malam saja. 

Kondangan yang satu ini dilaksanakan di dalam masjid, biasanya di atas jam 

sepuluh malam. Yang menyediakan berbagai perangkat kondangan ini adalah para 

pengurus masjid yang biasanya tinggal tak jauh dari masjid.  

Makan yang digunakan dalam kondangan ini pun tidak begitu banyak. 

Hanya nasi tumpeng dengan lauk pauknya, tanpa ayam panggang . Ada juga buah 

pisang dan pecel yang dibumbui dengan bumbu kelapa.  

4.4.4. Brokohan 

Brokohan merupakan kondangan yang diadakan setelah seorang 

perempuan melahirkan. Kondangan atau slametan jenis ini biasanya berupa 

perayaan kecil yang dilakukan oleh anggota keluarga dan beberapa tetangga dekat 

rumah saja. Makanan yang disediakanpun tidak begitu banyak, hanya ada nasi dan 

lauk secukupnya. Brokohan ini dilakukan sesegera mungkin setelah si jabang bayi 

lahir. 

Jika dahulu proses kelahiran dilakukan di rumah sendiri dengan 

mengundang seorang dukun beranak, kini proses persalinan dilakukan di rumah 

sakit, klinik, atau bidan terdekat. Jadi acara brokohan ini dilakukan ketika salah 

satu anggota keluarga pulang membawa ari-ari (plasenta/tali pusar bayi) untuk 

dikubur di rumah. 

Pada dasarnya brokohann ini mirip dengan konsep babaran yang 

dijabarkan oleh Geertz (1981). Akan tetapi, babaran dilakukan seseaat sebelum 
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sang ibu melahirkan si jabang bayi. Sedangkan brokohan dilakukan sesaat setelah 

bayi tersebut lahir ke dunia. Babaran merupakan sebuah slametan kecil yang 

dilakukan oleh keluarga seorang perempuan yang hendak melahirkan. Slametan 

ini biasanya dilakukan oleh anggota keluarga saja. Hidangan yang disediakan pun 

hanya terdiri dari jenang dengan irisan buah pisang ditengahnya. Hidangan ini 

melambangkan harapan agar proses persalinan atau kelahiran si jabang bayi lancar 

kedepannya. Tradsi ini sayangnya sudah mulai ditinggalkan 

Sepasaran 

Sepasaran atau pasaran merupakan slametan yang dilakukan lima hari 

setelah kelahiran seorang bayi. Pasaran ini lingkupnya lebih besar dari brokohan 

atau babaran. Biasanya, pada acara sepasaran ini nama bayi tersebut akan 

ditentukan. Sepasaran ini bisa juga ditentukan berdasarkan lepasnya sisa tali pusar 

bayi yang menempel. Jika di hari kelima tali pusar bayi belum juga lepas maka 

acara sepasaran harus ditunda hingga hari keenam atau bahkan ketujuh. (Geertz, 

1981) 

Di Dusun Gondanglegi sendiri, sepasaran dilakukan tepat lima hari setelah 

kelahirang sang bayi. Sesuai namanya, sepasaran berarti memperingati usia bayi 

yang sudah sepasar (satuan waktu yang digunakan dalam tradisi jawa yang terdiri 

dari lima hari yaitu pahing, pon, wage, kliwon, legi). Sepasaran ini biasanya 

dilakukan dengan perayaan besar-besaran. Keluarga dari perempuan yang 

melahirkan biasanya akan mengundang orang dalam jumlah banyak dan 

memberikan mereka jamuan. Beberapa dari mereka bahkan menyembelih sapi dan 

mengadakan hiburan. Hiburannya bisa berupa organ tunggal atau campur sari. 

Perayaan besar-besaran ini biasanya dilakukan ketika kelahiran tersebut adalah 
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kelahiran pertama dari si ibu. Namun beberapa orang yang cukup mampu, 

mengadakan perayaan besar ini untuk anak mereka yang selanjutnya. 

Perayaan besar-besaran untuk sepasaran bayi ini kini mulai jarang ditemui. 

Pasalnya, kini kebanyakan dari keluarga di Dusun Gondanglegi lebih memilih 

untuk melakukan pengajian sederhana dan aqiqah dari pada perayaan semacam itu. 

Kebanyakan dari mereka lebih memilih untuk merayakan hal tersebut dengan tata 

cara ajaran Islam. Keluarga Rus misalnya. Di kelahiran anak pertamanya Rus 

lebih memilih melakukan aqiqah dari pada mengadakan perayaan besar. Di hari 

kelima setelah anaknya lahir, Rus memilih mengundang seluruh warga dusun ke 

rumahnya untuk turut mendoakan anak perempuannya. Pada hari tersebut ia 

memilih untuk menyelenggarakan aqiqah, dengan menyembelih satu ekor 

kambing . Ia menjamu semua tamu yang hadir malam itu menggunakan daging 

kambing dan jajanan yang sudah disiapkan. 

4.4.5. Peringatan Kematian 

Sehari setelah perayaan Idul Fitri, suami Sunar meninggal dunia. 

Suaminya memang sudah menderita sakit dalam waktu yang lama. Esok hari, saat 

acara halal bi halal di rumah lurah dusun berlangsung, beria duka tersebar ke 

seluruh penjuru dusun melalui pengeras suara di musholla. Acara halal bi halal 

hari itu akhirnya diadakan pada siang hari setelah proses penguburan selesai. 

Saat itu juga keluarga Sunar mengadakan sebuah selametan kematian. 

Selametan ini diikuti oeh beberapa orang tetangga degan beberapa makanan 

selametan pada umumnya. Selametan ini dilakukan sebelum jenasah dibawa ke 

area pekuburan, sembari berbagai menyiapkan berbagai alat dan piranti 



84 

 

 

penguburan lainnya. Dalam konsep milik Geertz (1981) slametan ini disebut 

dengan layatan. 

Pada malam harinya, keluarga menggelar perngajian, pembacaan Surat 

Yasin dan Tahlil. Pengajian ini diikuti oleh hampir seluruh warga dusun. 

Pengajian seperti ini akan digelar selama tujuh malam. Di malam ketujuh keluarga 

Suna melakukan selametan lagi pada sore hari dan di malam harinya ia melakukan 

pengajian. Selama pembacaan Yasin dan Tahlil ini keluarga yang bersangkutan 

akan menyediakan kudapan ringan untuk para tamu yang hadir. Di malam ketujuh, 

tuan rumah biasanya akan menyuguhkan makanan yang lebih besar, biasanya nasi 

dengan lauk-pauk, soto atau bakso. Ini sudah menjadi sebuah kebiasaan yang 

selalu dilakukan oleh para penduduk dusun. 

Di lain waktu, beberapa hari sebelum puasa, keluarga Yulianawati juga 

mengadakan sebuah slametan untuk memperingati 1000 hari kematian neneknya. 

Dalam peringatan ini mereka akan memasang batu nisan di atas kuburan orang 

yang mati itu. Mereka menggelar pegajian yang  dihadiri oleh hampir semua 

warga dusun. Mereka akan menyediakan makanan besar dan beberapa kudapan 

serta minuman. Orang sekitar biasanya menyebut peringatan ini sebagai entek-

entekan. 

Tak hanya menggelar pengajian pada peringatan ini, di sore hari sebelum 

pembacaan Yasin dan Tahlil, keluarga biasanya akan mengundang beberapa 

tetangga untuk melakukan slametan. Sama dengan slametan lainnya, tuan rumah 

akan menyediakan beberapa makanan untuk tamu yang diundangnya. Modin juga 

akan membacakan doa-doa dalam bahasa Jawa dan melakukan pembakaran 

kemenyan. Tradisi ini menjadi slametan terakhir dalam peringatan orang mati. 
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Entek-entekan menandai hilangnya jasad orang tersebut secara sempurna menjadi 

tanah atau debu. (Geertz, 1981, hal. 94) 

Namun keluarga Yulianawati tidak mengadakan slametan ini. Mereka 

tidak mengundang tetangga sekitar untuk melakukan kondangan. Mereka memang 

hanya menggelar pengajian dan melakukan ziarah di pagi harinya. Keluarga 

Yulianawati memang dikenal tetangga sudah tidak lagi mengadakan acara-acara 

slametan serupa yang berskala lebih kecil. Keluarganya memang hanya mengikuti 

dan mengadakan slametan yang berskala besar seperti kirim punden, paesan, dan 

selikuran. 

Namun, Gino hal ini tidaklah baik. Ia percaya yang namanya tradisi harus 

tetap dijaga dan dilakukan. Ia juga menganggap bahwa selametan kematian 

memang diperlukan, supaya jalan orang tersebut lebih dimudahkan di akhirat. 

Selain itu, selametan itu menjadi bentuk penghormatan seorang anak pada orang 

tuanya, ataupun penghargaan pada anggota keluarga yang meninggal. 

“Kae kok enek wong tuane mati ra slameti, ngono kae ya jan-jane itung 

ora apik. Asline. Lha wong lantarane dheweke iso enek ndonya weruh 

kahanan lan sak piturute kui ya saka kono kui, masak bareng ora enek ora 

di...” (Informan 1, Komunikasi Pribadi, 4 Juni 2018). 

(Itu kok ada orang tuanya meninggal tidak dislameti, seperti itu tu ya 

sebenarnya tidak baik. Sebenarnya. Alasan dia ada di dunia, melihat 

keadaan dan seterusnya itu kan juga dari sna itu (orang tua), masak setelah 

tidak ada (meninggal) tidak di... (slameti)” (Informan 1, Komunikasi 

Pribadi, 4 Juni 2018) 

Geertz (1981, hal. 100) menjelaskan bahwa mayoritas orang Jawa 

menganggap orang yang sudah mati adalah roh yang mengganggu orang-orang 

yang masih hidup di dunia. Roh-roh tersebut menuntut sebuah pemujaan, inilah 

yang melatarbelakangi kegiatan-kegiatan slametan semacam ini terus diadakan. 

Orang yang masih hidup di dunia berharap dengan adanya pemujaan seperti ini 
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mereka bisa terbebas dari gangguan para roh orang mati itu. Kebanyakan orang 

Jawa percaya terkadang orang yang masih hidup dan sering melakuka kejahatan, 

akan mendapt semacam gangguan dan serangan dari roh tersebut. Mereka juga 

meyakini roh orang mati inilah yang terkadang menjelma menjadi setan dan 

sebangsanya. Namun mereka yang telah mendapatkan pengaruh ajaran agama 

yang sangat kuat biasanya menolak konsep-konsep semacam ini. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

5.1.Kirim Punden Sebagai Tradisi 

Menurut Garna tradisi merupakan sebuah kebiasaan sosial yang 

diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui sebuah proses 

sosialisasi. Tradisi akan menentukan bagaimana nilai-nilai dan moral dalam 

masyarakat. Tradisi dapat pula diartikan sebagai aturan-aturan tentang apa yang 

benar dan salah menurut masyarakat penganutnya. Tradisi sendiri meliputi sistem 

kepercayaan, nilai-nilai, dan cara suatu masyarakat memandang tentang sebuah 

peristiwa. (Miharja, 2013) 

Kirim punden sendiri merupakan sebuah kegiatan yang secara rutin 

dilakukan oleh masyarakat Dusun Gondanglegi setiap tahunnya. Berdasarkan 

penuturan Gino, kirim punden sudah sangat lama menjadi kebiasaan dusun. 

Karena sudah terlalu lama, ia sendiri tak bisa menjelaskan sejak kapan kirim 

punden dilakukan. Yang ia ketahui, kirim punden sudah menjadi tradisi yang 

dilakukan masyarakat secara turun temurun. 

Sebagaimana dipaparkan dalam pengertian tradisi, kirim punden tergolong 

ke dalam tradisi yang secara turun-temurun dilakukan oleh masyarakat. Tradisi 

kirim punden muncul sebagai hasil sosialisasi dari satu generasi ke generasi 

selanjutnya. Sosialisasi dalam tradisi ini berupa mengikutseratakan anak-anak 

dalam tradisi tersebut secara langsung, maupun secara lisan, melalui cerita yang 

disampaikan orang tua pada anak, atau guru pada murid. 

Nek aku bangsa sejarah kui wes wiwit aku ijik iyik-iyik ngono ta critane 

sergi pak Wirya Semita, pak Wirya ya ta, kuwi ya tak nggo kabeh, kuwi 
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sejarah sejarah pulau Jawa, ngono kuwi tak nggo ya ta, terus sejarah 

punden, sejarah punden kuwi aku njipuk istilah saka mbah, mbah... Karyo 

Lesono, mbah Karyo Lesono kuwi bapake pak Parto Lesono iki, ning tak 

ganti iki. Ya kuwi saka mbah Karyo Lesono nyang, temurun nyang Pak 

Parto Lesono, Pak Parto Lesono temurun nyang aku, (Informan 1, 

Komunikasi Pribadi, 4 Juni 2018 

Kalau saya, tentang sejarah itu sudah sejak masih kanak-kanak dulu 

diceritakan oleh almarhum Pak Wirya Semita, itu semua saya pakai, ada 

sejarah Pulau Jawa, itu juga saya pakai, terus sejarah punden, sejarah 

punden itu saya ambil dari istilah Mbah Karyo Lesono. Mbah Karyo 

Lesono itu ayahnya Pak Parto Lesono yang saya gantikan (sebagai lurah). 

Mbah Karyo Lesono diturunkan  pada Pak Parto Lesono. Dari Pak Parto 

Lesono diturunkan ke saya. (Informan 1, Komunikasi Pribadi, 4 Juni 2018) 

Masyarakat setempat percaya bahwa Dusun Gondanglegi yang saat ini 

menjadi tempat tinggal, didirikan dan dibangun oleh seorang pengembara 

bernama Jogoreti. Peneliti mencoba menelusuri sejarah dan asal usul dari sosok 

Jogoreti ini. Namun, peneliti tidak berhasil menemukan satupun literasi atau bukti 

ilmiah tentang keberadaan dan asal-usulnya. 

Ketika mencoba menggali data lebih dalam tentang siapa sosok Jogoreti 

pada masyarakat setempat, mereka juga tidak dapat menjelaskannya secara 

mendetail. Mereka tak tahu siapa bapak dan ibunya, atau di mana dan hendak 

kemana Jogoreti dalam pengembaraannya tersebut, hingga akhirnya berteduh dan 

menetap di dusun ini. Mereka juga tak dapat menjelaskan secara rinci bagaimana 

garis keturunannya yang masih ada hingga kini. Yang mereka percayai sosok 

Jogoreti inilah yang menjadi cikal bakal orang-orang di Dusun Gondanglegi. 

Dengan kata lain, Sosok Jogoreti ini menjadi sebuah mitos yang 

dipercayai secara turun temurun oleh masyarakat. Mereka mempercayainya tanpa 

mengetahui kebenaran dan dasar dari cerita tersebut.  Cerita tentang Jogoreti 

menjadi sebuah nilai yang selalu diwariskan pada anak cucu mereka dari satu 

generasi ke generasi.  
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Melaksanakan tradisi kirim punden merupakan keharusan yang tak boleh 

ditinggalkan. Kirim punden seolah telah menjadi kepentingan dan kebutuhan 

secara kolektif di Dusun Gondanglegi. Bagi warga dusun, kebaikan yang datang 

dari melakukan tradisi nantinya akan dirasakan bersama. Begitupun sebaliknya, 

jika memang ada keburukan, maka itu juga menjadi tanggung jawab bersama. 

Kistanto (2016) menjelaskan tradisi seringkali dilihat sebagai bentuk 

stabilitas dan pengesahan sosial dalam masyarakat. Tardisi yang dimaksud dalam 

konteks ini adalah segala sesuatu yang berupa tindakan, kepercayaan, institusi 

atau artefak mansia yang dilakukan secara turun temurun. Konten dari tradisi 

sendiri menjadi sebuah variabel yang tinggi dan dianggap sebagai bagian dari 

warisan kelopok sosial. 

Dalam kirim punden ada sebuah tindakan, kepercayaa dan nilai yang 

diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selain itu, dilaksanakannya 

tradisi, tak hanya kirim punden, dianggap oleh masyarakat sebagai sebuah 

tindakan yang benar dan baik. Sedangkan, sebaliknya, meninggalkan tradisi 

berarti sesuatu yang buruk. “Mpun sak mergane nek mboten ngrobah sedaya 

dibeta rak nggih sae (sudah semestinya, kalau tidak merubah, semuanya dibawa 

(tradisi dan agama) kan juga baik).” (Informan 5, Komunikasi Pribadi, 4 Juni 

2018) 

Ojo nganti ninggal nemen-nemen. Kae kok enek wong tuane mati ra 

slameti, ngono kae ya jan-jane itung ora apik. Asline. Lha wong lantarane 

dheweke iso enek ndonya weruh kahanan lan sak piturute kui ya saka kono 

kui. (Informan 1, Komunikasi Pribadi, 4 Juni 2018) 

(Jangan sampai terlalu ditinggalkan. Itu kok ada orang tuanya meninggal 

tak diadakan slametan, yang seperti itu sebenarnya terbilang tak baik. 

Sebenarnya. Lha, dia bisa ada di dunia melihat keadaan dan seterusnya 

dari sana itu (orang tua)). (Informan 1, Komunikasi Pribadi, 4 Juni 2018) 
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Dari penuturan tersebut, peneliti menyadari tradisi, termasuk di dalamnya 

kirim punden, bukan sekedar bagian budaya yang dilakukan secara kolektif. 

Tradisi memiliki nilai yang dipercayai oleh masing-masing orang sebagai bagian 

dari masyarakat untuk menakar baik dan buruk atau bahkan mengesahkan dan 

membenarkan sesuatu.  

Osborne (Samovar, Porter, & McDaniel, 2010, hal. 125) menyatakan 

bahwa agama dan perilaku adalah dua hal yang saling terkait dan tidak dapat 

dipisahkan, karena pemujaan terhadap hal-hal yang sakral tidak dapat dipisahkan 

dari kehidupan sehari-hari dan itu merupakan kehidupan. Agama tidak hanya 

membahas isu-isu kosmis, tetapi juga bersinggungan dan berkaitan erat dengan 

permasalahan pribadi dan budaya. 

Masuknya ajaran agama di Dusun Gondanglegi tak bisa secara seketika 

menghilangkan mitos tersebut. Tradisi-tradisi yang dilakukan secara kolektif oleh 

masyarakat juga masih terus dilaksanakan. Kirim punden, kirim kali, paes, 

selikuran adalah beberapa contohnya. Meski mulai mengikis beberapa tradisi yang 

skalanya lebih kecil, seperti wetonan, megengan dan bada, tradisi yang ditujukan 

untuk kepentingan dusun masih berjaya. 

Hal ini tak terlepas dari campur tangan Gino sebagai mantan lurah. Ia 

menjadi salah satu sosok yang paling bersikeras mempertahankan tradisi dan adat 

yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat dusun. Jangankan untuk meniadakan 

tradisi dan adat, megubah unsur kecil dalam tradisi saja ia tolak dengan keras. 

Ning arep diowahi, arep diowahi ning aja sampek. Jarene nek kondangan 

gur arep dijupuki pupune, noke nek sepanjang aku ngerti ora entuk. Mbuh 

noke nek paes ora mudeng. Tadisi ki aja ngono kui.” (Informan 1, 

Komunikasi Pribadi, 4 Juni 2018) 
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(Yang mau diubah, mau diubah tapi jangan sampai. Katanya kondangan 

(slametan) hanya diambil pahanya (ayam panggang) tapi kalau sepanjang 

saya tahu tidak boleh. Tapi kalau Paes tak tahu lagi. Tradisi itu tidak boleh 

begitu (mengubah)).” (Informan 1, Komunikasi Pribadi, 4 Juni 2018) 

Meski begitu masuknya Agama Islam di Dusun ini tetap mempengaruhi 

bagaimana tradisi yang ada. Penggunaan doa-doa dari ajaran Islam misalnya. 

Selain itu lafaz-lafaz islami seperti „bismillahirrohmanirohhim‟ dan 

„alhamdulillah‟ juga ditambahkan dalam doa atau mantera yang sebenarnya tidak 

ditujukan untuk Allah, tuhan dalam agama Islam. Hal ini lumrah terjadi, 

mengingat sebagian besar tradisi di Jawa mengalami akulturasi terhadap nilai-

nilai yang dibawa oleh ajaran agama 

Seperti dijelaskan Sunarto (dalam Aziz, 2013), bentuk akulturasi ajaran 

Islam dan budaya jawa adalah tradisi dan upacara adat yang telah disesuaikan 

dengan ajaran-ajaran Islam. Percampuaran dua unsur budaya ini bahkan sudah 

terjadi sejak jaman kerajaan Mataram Islam. Pada era tersebut, Sultan Agung 

mengeluarkan kebijakan untuk menggabungkan unsur-unsur ajaran Islam dengan 

kebudayaan Jawa era Hindu-Budha. Dari kebijakan inilah munculah berbagai 

tradisi dan upacara adat yang menggunakan dua unsur tersebut. 

Pada dasarnya, jika dilihat secara kontekstual, penggunaan unsur agama 

dalam tradisi tidak memiliki kepentingan, atau tak harus ada dalam setiap tradisi 

yang dilakukan. Gino sendiri mengakui penggunaan unsur-unsur agama seperti 

Al-fatihah dan doa dalam bahasa Arab lainnya, sebenarnya tidak penting 

keberadaannya dalam tradis. Semua itu hanyalah perangkat atau alat yang 

digunakan oleh agama untuk masuk ke dalam tradisi itu sendiri.  
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Tradisi kirim punden juga tak terlepas dari pengaruh agama. Dalam tata 

caranya, ada imbuhan pembacaan doa yang dilakukan oleh seorang ustaz. Doa 

yang digunakan tentu saja doa yang diajarkan oleh agama Islam. Namun, hal ini 

diungkapkan Gino sebenarnya tidak harus ada. Karena pada dasarnya, punden dan 

sebangsanya tidak menerima doa-doa semacam itu. Yang mereka gunakan masih 

air kembang dan kemenyan. 

Ya ora maido jaman saiki ki Al-Fatihah ki ora payu, ora kanggo nek 

punden. Ora gelem. Ora gelem nek Al-Fatihah. Eneke ya kembang karo 

menyan kuwi. Al-Fatihah ki ora imbuh-imbuhan, kuwi pirantine wong 

agomo (Informan 1, Komunikasi Pribadi, 4 Juni 2018). 

(Tak memungkiri jaman sekarang, Al-Fatihah tidak laku, tidak digunakan 

kalau punden. Tidak mau. Tidak mau kalau Al-Fatihah. Adanya ya 

kembang sama menyan itu. Al-Fatihah itu bukan imbuhan, itu alat orang 

beragama )(Informan 1, Komunikasi Pribadi, 4 Juni 2018). 

Ustaz Masruri memang tidak secara gambalang menyatakan bahwa tradisi 

kirim punden ini dilarang dalam agama Islam. Namun ia juga tak membenarkan 

praktik yang dilakukan oleh masyarakat secara kolektif ini. Masruri menyatakan 

bahwa mengunjungi makam leluhi dan mengirim doa untuk mereka adalah 

sesuatu yang dianjurkan dalam agama, dengan syarat leluhur tersebut memiliki 

asal usul yang jelas. Maksudnya, leluhur tersebut harus dapat dipastikan adalah 

sosok manusia nyata yang jelas garis keturunannya. 

Sedangkan leluhur dalam kirim punden, yang tak lain adalah Jogoreti tak 

diketahui secara jelas siapa dan bagaimana asal-usulnya. Dengan kata lain, leluhur 

atau pendahulu yang menjadi subjek dalam tradisi kirim punden tidak memenuhi 

kriteria leluhur dalam Islam. Terkait hal ini, Masruri menyatakan bahw leluhur 

yang disebut dalam doanya adalah pendahulu-pendahulu umat Islam, seperti Nabi, 

sahabat dan para wali. Dengan kata lain, doa tersebut tidak ditujukan bagi Jogoreti. 



93 

 

 

5.2.Tradisi Kirim Punden dalam Perspektif Komunikasi Ritual 

Ritual diartikan sebagai sebuah tindakan yang biasanya dilakukan oleh 

sekelompok orang secara berulang-ulang, formal dan tepat, menggunakan satu 

atau lebih simbol (Myerhoff dalam Leeds-Hurwitz, 2002). Ritual ini juga berperan 

untuk membebaskan tekanan sosial serta menguatkan ikatan kolektif dalam 

kelompok tersebut. Ritual juga menjadi sebuah pertanda untuk peristiwa-peristiwa 

penting serta mengurangi gangguan sosial. Ritual juga dipercaya menjadi sebuah 

sarana untuk mengurangi penderitaan yang dirasakan oleh individu karena sebuah 

krisis seperti kematian  (Havilland dalam Samovar, Porter, & McDaniel, 2010). 

Manusia disebut tak pernah terlepas dari ritual dalam kesehariannya. Oleh 

karena itu, manusia disebut sebagai homo ritualis. Sepanjang  hidupnya, orang 

jawa selalu melakukan ritual di setiap fase, dari kelahiran, pernikahan hingga 

kematian. Selain melibatkan aspek budaya, pada dasarnya prosesi upacara atau 

ritual juga menyertakan nilai-nilai spiritual. Terdapat irisan antara budaya dan 

agama yang kerap dijadikan sebagai sebuah satu-kesatuan yang dihadirkan secara 

bersamaan dalam sebuah upacara (Sudarma, 2014, hal. 157-158). 

Kirim punden secara jelas menghadirkan irisan antara budaya dan agama 

sebagai sebuah ritual dan tradisi. Sebagai hasil akulturasi atau perpaduan antara 

budaya Jawa dan agama Islam, kirim punden memperlihatkan bagaimana kedua 

unsur tersebut bersinggungan dalam sebuah tradisi. Dalam pelaksanaannya 

terdapat simbol-simbol yang digunakan secar terus menerus dan turun temurun. 

Makanan yang digunakan dalam tradisi kirim punden memiliki makna 

tersendiri. Satu ekor ayam panggang dan satu buah tumpeng merupakan bentuk 
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penghormatan atau bentuk bakti pada pendiri dusun. Gino menyebutnya sama 

dengan nyadran. Selain dua makanan tersebut, ada sebuah makanan pelengkap 

bernama blekothok. Makanan ini terbuat dari kacang-kacangan, selain kacang 

tanah. Kebnyakan blekothok untuk kirim punden dibuat dari biji buncis yang 

sudah kering. 

Selain itu, terdapat juga sebuah makanan pantangan yang tak boleh 

dibubuhka jika berkaitan dengan punden, yaitu cabai. Makanan yang ditaruh di 

punden, masyarakat sekitar menyebutnya takir, tidak boleh menggunkan cabai. 

Takir ini biasa diletakkan oleh salah satu warga yang memiliki hajat, misal 

melangsungkan upacara pernikahan. Isi takir ini bukan nasi tumpeng dan ayam 

panggang melainkan telur, kembang, dan uang logam. Telur yang digunakan 

adalah telur ayam jawa atau telur ayam kampung. 

Selain di punden, takir ini biasanya juga diletakkan di tempat lain yang 

menjadi danyang. Kalau di Dusun Gondanglegi sendiri, danyang desa ada di 

empat tempat, yaitu punden, carangdrana, juminten, dan kali ngason. Tiga tempat 

selain punden ini dipercaya warga sekitar adalah tempat bersemayamnya saudara 

Jogoreti. 

Komunikasi dalam perspektif ritual sangat erat kaitannya dengan bentuk-

bentuk seperti berbagi, partisipasi, asosiasi, persahabatan, dan rasa memiliki 

kepercayaan bersama. Jika transmisi melihat komunikasi sebagai perluasan dari 

pesan lintas wilayah geografis dengan tujuan mengendalikan atau mengontrol, 

maka dasar dari perspektif ritual menganggap upacara sakral yang mampu 

mengumpulkan orang-orang dalam persahabatan dan kebersamaan. (Carey, 1992) 
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Warga dusun datang dan berpartisipasi dalam tradisi kirim punden bukan 

untuk menerima sebuah informasi atau pesan. Meski ada pesan verbal yang 

disampaikan terkait urusan dusun, namun tujuan utama warga datang bukanlah 

untuk sekedar menerima informasi tersebut. Pasalnya dalam setiap wawancara 

yang dilakukan oleh peneliti tak satupun narasumber menyatakan ingin mendapat 

informasi atau pesan. Selain itu, informasi yang biasanya disampaikan oleh kepala 

dusun tidak menjadi inti dari tradisi ini sendiri. 

Dalam pengertian lain, Sent & Basso (2009) menjelaskan bahwa 

komunikasi ritual merupakan sebuah upaya untuk melibatkan ilmu budaya dalam 

praktik-praktik lokal yang berfokus pada bahasa dalam interaksi antarmanusia. 

Berdasarkan sudut pandang komunikasi ritual ini, makna diperoleh baik dari masa 

lalu maupun proses pembentukan di masa mendatang. Seseorang menggunakan 

pengalaman dan pemahaman yang diturunkan baik secara perseorangan maupun 

secara kolektif, untuk menciptakan sebuah peristiwa baru dan gambaran diri di 

masa mendatang, serta memproyeksikannya untuk membentuk antisipasi terhadap 

masa depan. 

Biyen bapakku, mbah buyutmu kui meling ojo nganti ninggalne sing 

jenenge tradisi. Ya kui sing tak cekel nganti saiki. Mbah kakungmu kabeh-

kabeh yo ijek dinggo. (Informan 6, Komunikasi Pribadi, 24 Mei 2018) 

(Dulu bapakku, mbah buyutmu itu berpesan jangan sampai meninggalkan 

yang namanya trdisi. Ya itu yang tak pegang hingga sekarang. Mbah 

kakungmu semuanya juga masih dipakai). (Informan 6, Komunikasi 

Pribadi, Mei 2018) 

Penuturan Rakiyem tersebut menunjukkan bagaimana sebuah tradisi 

diturunkan dari generasi terdahulu kepadanya. Ada pesan yang disampaikan 

secara turun temurun untuk tetap menjaga tradisi tersebut. Selain itu, keputusan 

untuk melnereuskan sebuah tradisi diambil oleh para kepala keluarga. 
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Kastini, anak Rakiyem menyatakan bahwa di masa mendatang jika orang 

tuanya telah tiada keputusan tersebut akan diserahkan sepenuhnya pada sang 

suami. Jika suaminya mengatakan untuk melakukan tradisi-tradisi tersebut, maka 

ia dan keluarganya akan tetap melakukan hal tersebut. Namun hingga kini Kastini 

masih mempercayai bagaimana nilai-nilai tradisi tersebut membuat sebuah aturan 

yang harus ditaati. 

Menurutnya tradisi dengan jelas memberikan arahan tentang apa yang 

boleh dan tidak boleh dilakukan. Dalam pernikahan misalnya, Kastini percaya 

pasangan calon pengantin yang ditengah presiapan pernikahan mereka salah satu 

anggota keluarga yang tinggal serumah meninggal, maka mereka harus 

membatalkan pernikahan tersebut. Mereka harus mengganti pasangan atau 

menikah di depan jenazah anggota keluarga tersebut sebelum dimakamkan. Jika 

mereka tetap menikah namun tak di depan jenazah, maka rumah tangganya 

dipercaya akan sering mengalami kemalangan. 

Ia menyebutkan salah satu kerabatnya ada yang mengalami hal tersebut. 

Ketika mereka melakukan sebuah persiapan pernikahan nenek dari mempelai laki-

laki yang tinggal serumah dengannya meninggal dunia. Keduanya kemudian tetap 

melakukan pernikahan sesuai dengan rencana awal. Kondisi pernikahan keduanya 

memang baik-baik saja, namun hingga kini mereka belum dikarunia momongan. 

Padahal lebih dari tiga tahun mereka menikah. 

Komunikasi ritual dijelaskan juga menggunakan konsep dalam sudut 

pandang agama yang menguraikan tentang fungsi dari khotbah, perintah dan 

larangan, untuk menyoroti peran dari jamaah, puji-pujian, dan upacara. Pemikiran 

tersebut melihat hakikat dan manifestasi tertinggi dari komunikasi bukan terletak 
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pada transmisi dari informasi melainkan pada konstruksi dan pemeliharaan tata 

tertib, realitas budaya yang dapat berperan sebagai sebuah wadah dan kontrol bagi 

tindakan manusia. (Carey, 1992) 

5.3.Pemaknaan Kirim Punden Berdasarkan Interaksionisme Simbolik 

Ketika manusia berinteraksi satu sama lain, pada dasarnya mereka sedang 

membagi makna untuk jangka panjang. Begitulah dasar dari paham 

interaksionisme simbolik ini. Dalam hal ini, orang-orang terdekat seperti keluarga, 

teman, atau saudara yang memiliki ikatan emosional, dapat memberikan pengaruh 

yang sangat besar pada sesorang. Mereka akan memperkenalkan berbagai konsep 

atau istilah baru yang akan digunakan untuk melihat realitas. (Morissan, 2013) 

Keluarga menjadi pihak yang sangat berpengaruh dalam keberlangsungan 

tradisi yang ada di Dusun Gondanglegi. Misalnya, untuk keluarga Kamto dan 

Rakiyem. Mereka masih melaksanakan semua tradisi, baik itu yang dilakukan 

secara kolektif bersama seluruh warga dusun, maupun tradisi dengan lingkup 

yang lebih kecil seperti megengan dan wetonan. Dalam keluarga ini tradisi adalah 

dianggap sebuah hal yang harus dilakukan. Rakiyem sendiri meyakini dengan 

melakukan tradisi maka kebaikan akan datang untuk keluarganya. 

Rakiyem mendapatkan pemahaman tersebut dari ayahnya. Bahkan sang 

ayah berpesan padanya, untuk terus menjaga tradisi. Sang ayah melarangnya 

meninggalkan tradisi yang sudah lama dilakukan oleh keluarga. Hal ini pula yang 

ia tanamkan pada anaknya, Kastini. Namun, bagaimanapun, pelaksanaan tradisi 

yang melibatkan kepentingan keluarga tetap diputuskan oleh kepala keluarga. 
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Sebagaimana kebanyakan orang Suku Jawa, masyarakat Dusun 

Gondanglegi memiliki rasa hormat yang cukup tinggi terhadap orang yang lebih 

tua. Orang yang berusia lebih muda, biasanya akan menggunakan Bahasa Kromo 

ketika berbicara dengan mereka yang lebih tua atau dituakan. Mereka juga 

memiliki keyakian bahwa membantah atau menentang nasihat orang tua sebagai 

sesuatu yang menyalahi norma kesopanan. Orang lebih tua dianggap memiliki 

pengalaman hidup yang lebih banyak, sehingga mereka mempercayai sebagian 

besar nasihat orang tua adalah sesuatu yang benar dan tidak terbantahkan. 

Pernah di suatu siang, cucu perempuan Rakiyem keramas tanpa mandi 

atau membasahi badannya. Ia hanya mencuci rambutnya bahkan tanpa melepas 

pakaian. Rakiyem yang mengetahui hal itu memberikan nasihat pada sang cucu. 

Ia menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh cucunya itu merupakan hal yang 

tidak benar. Menurutnya dalam tradisi yang telah dipercayainya secara turun 

temurun keramas tanpa membasahi badan adalah sesuatu yang tidak baik atau 

pamali. Sang cucu yang biasanya kuliah dan tinggal di luar kota itu kemudian 

mempertanyakan alasannya. Ia mempertanyakan apa yang  membuat keramas 

tanpa mandi menjadi  hal yang buruk. Namun Rakiyem tidak bisa menjelaskannya. 

Ia hanya terus mengatakan bahwa dalam tradisi itu bukanlah hal yang 

diperbolehkan. Menurutnya itulah yang disampaikan oleh orang-orang tua jaman 

dahulu dan sang cucu harus menaatinya. Persoalan tentang keramas tanpa mandi 

ini kemudian memancing perdebatan panjang antara keduanya. 

Kepercayaan yang sangat besar terhadap orang tua membuat tradisi dan 

mitos tertanam kuat pada beberapa generasi secara turun temurun. Terutama untuk 

mitos yang menjadi dasar dari kegiatan berkelompok di dusun seperti Jogoreti dan 
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para saudaranya. Hal ini pula yang membuat masyarakat dusun begitu 

menghormati Gino meski kini ia tak lagi menjadi seorang lurah. Segala 

perkataannya, terutama yang menyangkut kepentingan dusun masih dituruti dan 

didengar oleh penduduk dusun karena ia adalah sosok yang dituakan dan 

dianggap memiliki banyak pengalaman dalam memimpin Dusun Gondanglegi. 

Gino sendiri menjadi salah satu orang yang bersikeras untuk terus melestarikan 

kirim punden. 

Interaksionisme Simbolis mengajarkan bahwa manusia berinteraksi satu 

sama lain sepanjang waktu, mereka berbagi pengertian untuk istilah-istilah dan 

tindakan-tindakan tertentu dan memahami kejadian-kejadian dalam waktu tertentu 

pula. Interaksionisme Simbolis sebagai sebuah gerakan, muncul untuk meneliti 

bagaimana manusia berkomunikasi, memusat, atau dapat membagi makna. Teori 

ini memiliki pemikiran bahwa seseorang tidak pernah berjalan sendiri tanpa 

mengandalkan makna dan tindakan yang telah dipelajarinya dalam interaksi sosial 

dengan orang lain. (Littlejohn & Foss, 2009) 

Dadi menghargai tinggalan, ora disepeleke. Nek sing wes ora gelem kuii 

nyepeleke tinggalan. Ora idep aku koe ki gur nampa kepenake sing rekasa 

ya sing badra kaya ngono kui. Barang enek madang wareg we padha lali 

karo sing rekasa biyen. (Informan 2, Komunikasi Pribadi, 5 Juni 2018) 

(Jadi menghargai tinggalan, tidak menyepelekan. Kalau yang sudah tidak 

mau itu menyepelekan peninggalan. Tidak menyadari aku dan kalian ini 

cuma menerima enaknya, yang bersusah payah ya yang melakukan itu. 

Setelah bisa makan kenyang semua lupa pada yang berjuang dulu). 

(Informan 2, Komunikasi Pribadi, 5 Juni 2018) 

Masyarakat Dusun Gondanglegi secara rutin melaksanakan kirim punden 

karena makna yang mereka bagi dan percayai bersama. Adanya kepercayaan yang 

meyakini bahwa tadisi adalah sesuatu yang baik dan membawa manfaat bagi 

masyarakat membuat mereka masih secara rutin melaksanakan kirim punden ini. 
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5.3.1. Pentingnya Makna bagi Perilaku Manusia  

Makna memiliki peran penting bagi seseorang dalam mentukan tindakan 

yang dilakukannya. Makna dalam teori ini diartikan sebagai sesuatu yang bersifat 

intrinsik terhadap apapun. Dalam teori ini keberadaan dan pembentukan makna 

sangatlah penting dalam interasi dan perilaku manusia. Pasalya, tanpa makna yang 

sama komunikasi antara dua orang akan sangat sulit, atau bisa dikatakan tidak 

mungkin terjadi. (West & Turner, 2014) 

Apik-apik bangsa leluhur ki, sing elek ki malah menungsa kui. Tenan. Kon 

ngopo wae nurut-nurut kae, ora gerohan. Wong sing angel i... dadi, 

carane pinter ngene-ngene maknane kui. Bangsa kaya ngono 

kui.(Informman 2, Komunikasi Pribadi, 5 Juni 2018) 

(Baik-baik golongan leluhur itu, yang buruk itu justru manusia itu. Benar. 

Diminta melakukan apa saja pasti menuruti, tidak bohong. Manusia yang 

susah. Jadi caranya bisa ini itu maknanya itu. Golongan seperti itu) 

(Informan 2, Komunikasi Pribadi, 5 Juni 2018) 

Dalam teori ini, makna terbentuk atau tercipta dari interkasi manusia 

dengan manusia lainnya. Menurut Gillin dan Gillin, (Soekanto, 1982, hal. 61) 

interksi sosial diartikan sebagai hubungan individu dengan individu, individu 

dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok yang terjadi secara dinamis. 

Interaksi sosial ini disebut juga sebagai proses sosial yang menjadi syarat utama 

terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. 

Interaksi yang terbentuk antara masyarakat Dusun Gondanglegi, baik itu 

secara individu maupun kelompok dapat membentuk makna akan segala sesuatu. 

Makna kirim punden sendiri dikenalkan dari interkasi yang berbentuk sosialisasi. 

Dalam lingkup keluarga misalnya, makna tradisi kirim punden diturunkan dari 

ayah pada anaknya, atau dari kakek pada cucunya. 
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Syarat terjadinya interaksi ada dua yaitu adanya kontak sosial, dan adanya 

komunikasi. Kontak sosial tidak selalu diartikan sebagai sebuah hubungan 

badaniah atau fisik. Kontak sosial juga dapat dilihat dari bagaimana cara satu 

pihak berbicara terhadap pihak lain. Sedangkan Komunikasi dalam interaksi sosial 

memiliki arti penting terkait bagaimana seseorang memberikan tafsiran terhadap 

tindakan atau perilaku yang ditunjukkan oleh pihak lain. Dari tafsiran tersebut 

orang kemudian akan memberikan sebuah respon atau tanggapan. (Soekanto, 

1982, hal. 65-67) 

Rakiyem mengaku bahwa ayahnya meminta dirinya untuk tetap 

menjalankan tradisi hingga kini. Rakiyem sendiri tidak mengetahui secara pasti 

alasan utama pelaksanaan tradisi yang selalu ia laksanakan setiap tahunnya. Yang 

ia tahu apa yang dikatakan orang tuanya adalah apa yang baik dan harus dilakukan. 

Berdasarkan uraian tersebut, interaksi yang terjadi antara Rakiyem dengan 

ayahnya atau orang tuanya berlangsung atas dasar sugesti. Faktor sugesti terjadi 

ketika seseorang memberikan sebuah pandangan atau gagasan yang kemudian 

diterima oleh pihak lainnya. Faktor interaksi yang satu ini membuat pihak yang 

menerima gagasan tersebut kehilahan daya pikir secara rasional. Sugesti ini 

biasnya dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan atau wibawa terhadap 

pihak lainnya. Sugesti juga dapat terjadi jika gagasan tersebut diberikan oleh 

mayoritas penghuni kelompok tersebut. (Soekanto, 1982, hal. 63) 

Pelaksanaan tradisi saat ini merupakan sebuah respon dari generasi ini 

terhadap generasi pendahulu. Mereka menerima makna tradisi dari generasi 

terdahulu melalui interaksi yang terjadi. Mereka kemudian mengolah makna 
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tersebut. Dari pengolahan makan mereka menunjukkan sebuah tindakan sebagai 

tanggapan atau respon terhadap pesan yang disampaikan para pendahulunya. 

Kondisi tersebut sesuai dengan asumsi dasar dalam teori interaksionisme 

simbolik yang menyataka bahwa manusia bertindak terhadap manusia lain 

berdasarkan makna yang diberikan oleh orang lain pada mereka. Inti dari asumsi 

SI yang satu ini adalah makna yang diberikan oleh seseorang menjadi produk dari 

sebuah interaksi yang ia lakukan dengan orang lain. Makna ini menggambarkan 

sebuah kesepakatan antara dirinya dengan lawan bicara atau orang lain yang 

terlibat dengan interaksi tersebut yang diterapkan pada sebuah simbol. (West & 

Turner, 2014, hal. 99) 

Dalam asumsi ini, makna dianggap muncul dan terletak pada hubungan 

antara sikap dan tanggapan yang ditunjukkan oleh seseorang terhadap orang lain. 

Sikap ini menjadi sebuah indikasi bagi orang lain untuk berperilaku. Dengan kata 

lain jika sebuah sikap mendikasi pihak lain untuk melakukan sebuah tindakan, 

maka sika tersebut mengandung sebuah makna. (Mead, 1934) 

Dalam kasus kirim punden, Gino mengatakan bahwa sebelumnya ada 

beberapa pihak, salah satunya adalah tokoh agama yang ingin meniadakan kirim 

punden ini. Alasannya tradisi ini konon menyalahi agama. Namun Gino dengan 

tegas tak menyetujui gagasan tersebut. Ia dan para sesepuh desa lainnya bersikeras 

untuk mempertahankan tradisi kirim punden ini. Bagi mereka adat adalah hal 

utama yang harus terus dijaga dan dilestarikan sampai kapanpun. Mereka tak bisa 

melupakan dan mengabaikan jasa para pendahulu yang medirikan dusun ini. Gino 

juga meyatakan bahwa selama ia masih hidup tidak akan ada satupun tradisi di 



103 

 

 

Dusun Gondanglegi yang boleh diubah atau bahkan ditinggalkan. (Informan 1, 

Komunikasi Pribadi, 4 Juni 2018) 

Bentuk perlawanan dari Gino dan sesepuh lainnya merupakan sebuah 

respon yang ditunjukkan atas sikap penolakan dari pihak yang ingin meniadakan 

dan mengubah tradisi kirim punden. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa 

perilaku dan sikap yang ditunjukkan oleh dua pihak ini mengandung  makna 

masing-masing. Tokoh agama menganggap bahwa kirim punden adalah sebuah 

tradisi yang dilarang oleh ajaran yang mereka taati dan patuhi. Sedangkan bagi 

Gino dan para sesepuh dusun lainnya, kirim punden merupakan sebuah tradisi 

warisan dan bentuk penghormatan terhadap leluhur yang telah berjasa bagi 

seluruh penduduk dusun tersebut. Perbedaan makna terntang kirim punden yang 

dimiliki oleh kedua pihak tersebut menimbulkan terjadinya konflik atau 

ketegangan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, perbedaan makna yang 

dimiliki oleh orang-orang yang melakukan interaksi akan menyebabkan sulitnya 

pihak-pihak tersebut berkomunikasi. 

Mead (1934) menjelaskan bahwa dari stimulus berupa sikap atau perilaku 

dan respon yang diberikan oleh orang-orang yang melakukan interaksi dapat 

digunakan untuk mengidentifikasi sumber dan keberadaan makna. Jika kembali 

ditilik dari peristiwa di atas, makna dari kedua perilaku tersebut terletak pada 

tradisi kirim punden. Bagaimana pengalaman dan kepercayaan yang mereka 

percayai menentukan bagaimana kirim punden ini dimaknai dan diartikan. Tokoh 

agama dengan kepercayaan mereka terhadap ajaran agama menganggap kirim 

punden adalah sesuatu yang menyalahi aturan dan harus dihentikan jika tak ingin 

mendapatkan dosa. Sedangkan pihak sesepuh yang berpegang teguh pada adat 
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menganggap leluhur adalah orang berjasa dan adat serta tradisi adalah salah satu 

bentuk penghargaan terhadap leluhur itu sendiri. 

Interaksi yang muncul antara kedua pihak secara tidak langsung 

menjelaskan akulturasi yang terjadi di tradisi kirim punden. Tradisi akhirnya 

dapat terus lestari dan dilaksanakan secara rutin dengan menambahkan unsur-

unsur agama untuk mengatasi konflik atau ketegangan yang terjadi di anatara dua 

pihak tersebut. Interaksi ini menghasilkan makna yang akhirnya serupa meski 

tetap berbeda bagi masing-masing pihak.  

Kirim punden dapat diartikan sebagai sebuah kesepakatan bersama yang 

dilakukan secara kolektif dan rutin setiap tahunnya. Sebagai sebuah keputusan 

bersama, kirim punden menjadi nilai yang wajib dilaksanakan oleh setiap individu 

sebagai bagian dari kelompok tersebut. 

Lebih dalam Mead (Blaxter, Hughes, & Tight, 2001) menjelaskan bahwa 

manusia secara alami memiliki kemampuan untuk memahami orang lain. Mereka 

mampu membayangkan bagaimana perasaan seseoang, sekaligus  memperkirakan 

bagaimana mereka akan bertindak dalam sebuah kondisi atau situasi tertentu. 

Proses pengumpulan gagasan terkait bagaimana orang-orang secara umum 

memandang sesuatu, secara tidak langsung mereka juga tengah melakukan 

pengembangan sebuah rasa yang disebut dengan „generalized other‟. 

Dengan kata lain, pada dasarnya bagaimana setiap individu di Dusun 

Gondanglegi mengembangkan makna dan pengertian tentang kirim punden 

didasarkan pada bagaimana orang-orang di sekitarnya bersikap atas suatu hal, 

termasuk kirim punden. Konsep tentang generalized other ini juga menjelaskan 
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bagaimana mereka yang  terlahir di keluarga dengan kepercayaan kuat atas tradisi 

dan adat akan memiliki kepercayaan serupa pula kedepannya. Orang-orang seperti 

Gino, Kamto, dan Mento memiliki kemungkinan besar untuk menurunkan 

keyakinan mereka atas tradisi dan adat pada anak-anaknya. Karena mereka juga 

mendapatkan semua keyakinan itu dari orang tua dan sesepuh yang mereka kenal. 

Kepercayaan yang sangat kuat tentang tradisi dan adat ini membuat mereka masih 

melaksanakan tradis-tradisi yang ada di dusun, entah itu tradisi berlingkup besar 

ataupun tradisi-tradisi kecil yang ditujukan untuk kepentingan keluarga mereka. 

Asumsi kedua dari konsep ini menganggap bahwa makna diciptakan 

dalam interaksi antarmanusia. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa ketika 

manusia berinteraksi, pada dasarnya mereka tengah membagi makna satu sama 

lain. Tujuan dari interaksi sendiri adalah menciptakan makna yang sama antara 

pihak-pihak yang terlibat dengan interaksi tersebut. (West & Turner, 2014) 

Lebih lanjut Morisan (2013) menyatakan bahwa seseorang memberikan 

makna ke dalam sebuah tindakan atau kata-kata melalui aksi dan respon yang 

terjadi selama berinteraksi dengan orang lain. Oleh sebab itu, setiap orang mampu 

memahami peristiwa-perisiwa yang terjadi dengan cara tertentu. Blumer (West & 

Turner, 2014) menjelaskan, asumsi ini juga meyakini bahwa makna merupakan 

sebuah produk sosial atau diciptakan melalui pemahaman dan pemaknaan 

terhadap aktivitas masnusia saat berinteraksi. 

Dengan kata lain, makna sebuah tradisi bagi masing-masing individu 

muncul dari interaksi yang dilakukan secara terus menerus dengan pihak lain. 

Makna dari kirim punden menjadi sebuah produk sosial yang diciptakan atau 

dibentuk dari pemahaman setiap individu ketika melakukan interaksi. Oleh sebab 
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itu, pemahaman terhadap makna kirim punden tidak bisa dipahami dalam waktu 

singkat, karena interaksi yang terjadi terus menerus pada setiap individu akan 

membentuk makna yang tentunya berbeda dalam setiap pemahaman individu itu 

sendiri. Kirim punden  sendiri merupakan tradisi yang diturunkan dari satu 

generasi ke generasi. Proses pemaknaan terhadap tradisi ini juga berarti telah 

berjalan dalam waktu yang sangat lama.  

Penjabaran di atas berkaitan erat dengan asumsi ketiga dari gagasan ini, 

yaitu makna dari sebuah simbol dapat dimodifikasi melalui proses interpretif. 

Proses ini terdiri dari dua langkah. Langkah pertama yang dilakukan seseorang 

saat melakukan intrpretif atau interpretasi adalam memilih benda atau simbol 

yang telah dimaknai. Pada tahap pertama ini, individu akan melakukan 

komunikasi interpersonal, di mana mereka melakukan komunikasi dengan diri 

sendiri. Langkah selanjutnya adalah saat individu tersebut mulai memilih, 

memeriksa kembali, serta melakukan penyesuaian makna sesuai konteks di mana 

mereka berada saat itu. (Blumer dalam West & Turner, 2014, hal. 100) 

Proses interpretasi ini juga melibatkan pengalaman sosial yang telah 

dialami oleh setiap individu. Jika sebuah sikap merupakan simbol signifikan yang 

ditunjukkan oleh seseorang, maka interpretasi pada sikap tersebut tidaklah 

signifikan. Artinya interpretasi masing-masing orang terhadapp sikap yang sama 

bisa saja berbeda. Dalam asumsi ini, makna diartikan sebagai pengembangan 

tertinggi dan kompleks dari sebuah simbol atau bahasa dalam proses interpretasi 

itu sendiri. (Mead, 1934) 

Jika pemaknaan masing-masing individu terhadap sebuah tradisi berbeda, 

dengan kata lain makna tradisi yang diturunkan dari satu generasi ke generasi 
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berikutnya juga memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk mengalami 

perubahan. Terutama disebabkan oleh perbedaan pengalaman sosial yang dialami 

oleh setiap generasi. Yulianawati misalnya, ia bisa dikatakan sebaga generasi 

yang sudah cukup modern di mana ia hidup di tengah perkembangan teknologi 

dab ilmu pengetahuan yang lebih maju. Ia juga mengenyam pendidikan yang jauh 

lebih tinggi dibandingkan dengan orang tua dan kakek-neneknya. Meski masih 

mempercayai leluhur dan memberikan peghormatan dengan mengikuti tradisi-

tradisi seperti kirim punden, Yulianawati juga memiliki pemaknaan sendiri dalam 

melaksanakan tradisi tersebut. Ia mengaku pelaksanaan tradisi-tradisi ini 

merupakan sebuah bentuk pelestarian warisan dari generasi terdahulu. 

Tujuannya ya untuk menghormati Mbah Jogoreti sebagai pendiri dan 

leluhur dusun. Sama untuk melestarikan tradisi ya mbak. Kan itu juga 

sudah turun-temurun. Jadi ya ndak ada salahnya dilestarikan, warisan 

budaya gitu. (Informan 3, Komunikasi Pribadi, 18 Mei 2018) 

Ajaran agama yang cukup kuat juga mempengaruhi bagaimana Yuliana 

wati megambil sikap atas tradisi-tradisi yang ada. Ia mulai menginggalkan tradisi 

yang dirasanya tak sesuai dengan ajaran dari agama. Kondangan peringatan 

kematian neneknya misal. Ia dan keluarga memutuskan untuk tak melakukan 

kondangan atau slametan dalam peringatan 1000 hari kematian neneknya. Ia 

hanya menyelenggarakan pengajian dengan membacakan surat Yasin dan Tahlil 

untuk arwah sang nenek. Menurtnya kondangan peringatan untuk kematian sang 

nenek bukan termasuk dalam ajaran agama Islam. 

Ya ndak papa. Itu kan ndak ada ya dalam ajaran islam orang meninggal 

dikondangi. Kalau pengajian kan lain, kita kirim doa sama Allah, biar yang 

sudah meninggal dimudahkan jalannya, diampuni dosanya. Dibacakan 

yasin dan tahlil. (Informan 3, Komunikasi Pribadi, 18 Mei 2018) 
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Berbeda dengan keyakinan Gino yang merupakan generasi lama. Gino 

juga tidak mengenyam pendidikan formal setingkat Yulianawati. Ia juga tak 

begitu mendalami ilmu agama. Dengan pengalaman sosial yang berbeda, Gino 

tentu memiliki pemaknaan yang tak sama dengan Yulianawati. Jika Yulianawati 

mengartikan pelaksanaan kirim punden sebagai bentuk pelestarian warisan leluhur, 

maka Gino sepenuhnya memaknai tradisi tersebut sebagai bentuk penghargaan 

terhadap leluhur atau pendahulu. Ia juga masih menjalani semua tradisi yang ada, 

baik itu tradisi besar yang dilakukan berdasarkan kepentingan dusun, maupun 

tradisi kecil yang hanya ditujukan untuk keperluan keluarganya. Ia bahkan 

menganggap pengabaian terhadap tradisi kecil sebagai sebuah tindakan buruk dan 

tidak sesuai dengan apa yang semestinya. 

Ojo nganti ninggal nemen-nemen. Kae kok enek wong tuane mati ra 

slameti, ngono kae ya jan-jane itung ora apik. Asline. Lha wong lantarane 

dheweke iso enek ndonya weruh kahanan lan sak piturute kui ya saka kono 

kui. (Informan 1, Komunikasi Pribadi, 4 Juni 2018) 

(Jangan sampai terlalu ditinggalkan. Itu kok ada orang tuanya meninggal 

tak diadakan slametan, yang seperti itu sebenarnya terbilang tak baik. 

Sebenarnya. Lha, dia bisa ada di dunia melihat keadaan dan seterusnya 

dari sana itu (orang tua)). (Informan 1, Komunikasi Pribadi, 4 Juni 2018) 

Proses interpretasi yang dilakukan oleh Gino dan Yulianawati mengalami 

perbedaan karena bedanya pengalaman sosial. Meski begitu keduanya 

menunjukkan sikap yang sama dengan masih mengikuti kegiatan kirim punden. 

Mereka juga tetap membawa piranti yang sama saat melakukan kirim punden. 

Dengan kata lain, sikap yang mereka tunjukkan dalam tradisi kirim punden adalah 

signifikan dan nampak secara jelas. Namun proses interpretasi yang mereka 

lakukan sangatlah berbeda. 
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Meski telah mengalami interpretasi yang berbeda kirim punden dan kisah 

heroik tentang sosok Jogoreti tetap lestari dan diyakini oleh setiap anggota 

masyarakat. Hal ini menjadi temuan yang menurut peneliti layak untuk dibahas. 

Temuan ini menunjukkan bagaimana sebuah mitos berubah menjadi pesan sosial 

yang memiliki nilai moral dan norma dalam masyarakat itu sendiri. 

Yama dan Zakaria (2012) menyatakan bahwa orang-orang dari budaya 

timur berkomunikasi dengan konteks sebagai titik fokus utama, atau sering juga 

disebut dengan high context culture. Orang-orang dalam high context culture 

menerima dan memproses atau menginterpretasikan pesan dari orang lain tanpa 

deskripsi secara lengkap atau menyeluruh. Di sisi lain, orang yang berada dalam 

low context cultuce membutuhkan kata deskriptif yang eksplisit dalam 

komunikasi, karena mereka tak memiliki atau hanya berbagi sedikit informasi 

tersirat untuk menggambarkan sebuah kondisi. Mereka mengandalkan simbol 

eksplisit yang diutarakan secara jelas dan terus terang dalam berkomunikasi. 

Kecenderungan orang dari budaya timur yang menginterpretasikan pesan 

tanpa deskripsi lengkap ini membuat mitos Jogoreti tetap memiliki nilai moral 

yang kuat di masyarakat. Namun konten pesan justru terkikis entah di generasi ke 

berapa. Konten yang tidak lengkap ini akhirnya mengaburkan dasar dari mitos 

tersebut, yaitu tentang asal usul dari si pendiri desa. Konten atau cerita lengkap 

mengenai sosok Jogoreti ini menjadi terkikis karena mungkin salah satu generasi 

lupa menanyakan siapa orang tua Jogoreti, dari mana asalnya, ke mana tujuannya, 

siapa nama istrinya, siapa keturunan langsungnya dan detail lengkap cerita 

tersebut. Namun, sekali lagi, karena sebagai masyarakat berbudaya timur yang 

meniggikan konteks pesan, makna dan nilai moral yang terkandung di dalamnya 
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tetap terjaga sedemikian rupa. Mitos ini pun akhirnya dipercayai oleh semua 

anggota masyarakat, dan tradisi yang bersangkutan dengan Jogoreti ini menjadi 

sebuah keharusan yang tak terbantahkan. 

5.3.2. Konsep Diri dalam Interaksionisme Simbolik 

Konsep diri merupakan jantung atau inti dari proses komunikasi. 

Kesadaran seseorang akan diri sendiri merupaka hal yang paling penting dalam 

interaksi. Rasa diri yang dimiliki oleh setiap individu merupakan pusat dari 

kehidupan sosial (Kuhn dalam Morissan, 2013). Menurut Littlejohn & Foss (2009) 

konsep diri merupakan hasil paling penting dari terjadinya interaksi atarmanusia. 

Pada dasarnya, para pelaku komunikasi ini tidak hanya melakukan komunikasi 

dengan lawan bicara atau objek di luar diri mereka. Mereka juga melakukan 

komunikasi dengan diri sendiri sebagai bagian dari proses interaksi. 

Konsep diri ini adalah seperangkat konsep persepsi yang relatif stabil 

mengenai diri seorang individu itu sendiri. Dalam teori interkasionisme simbolik 

ini konsep diri menjadi sesuatu yang sangat penting. Teori ini berasumsi konsep 

diri seseorang didasarkan pada interaksi sosial dengan orang lain. (West & Turner, 

2014) 

Seperti interpretasi, konsep diri juga selalu mengalami perubahan dan 

perkembangan. Konsep diri seseorang dapat berkembang sejalan dengan interaksi 

yang dilakukan oleh seseorang, terutama dengan pihak-pihak yang memberikan 

pengaruh besar dalam hidupnya. Konsep diri ini dapat pula diartikan sebagai 

sebuah rencana janga panjang tentang tindakan terhadap diri sendiri, identitas, 

minat, hal yang tak disukai, cita-cita, ideologi, dan penilaian atas diri sendiri. 
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Konsep diri ini memberikan sebuah kerangka referensi setiap individu falam 

menilai objek tertentu. (Littlejohn & Foss, 2009) 

Konsep diri sendiri diartikan sebagai seperangkat persepsi atau penilaian 

terhadap diri sendiri yang biasanya bersifat lebih stabil. Konsep diri ini diperoleh 

seseorang dari interaksi sosial yang dilakukannya dengan orang lain. (West and 

Turner, 2014). Menurut Little John dan Foss (2009), Para pelaku komunikasi pada 

dasarnya melakukan komunikasi dengan diri sendiri ketika berinteraksi dengan 

orang lain. 

Konsep diri ini akan mepengaruhi bagaimana mereka menyampaikan 

pesan, mengartikannya ataupun membuat umpat balik alias feedback. Seperangkat 

penilaian seseorang terhadap dirinya ini akan tersirat dalam setiap perilaku dan 

pesan yang ia ciptakan. Jadi, konsep diri ini memiliki peran yang sangat penting 

dalam proses komunikasi serta interaksi individu dengan individu atau kelompok 

lainnya. 

Sebagai ustaz di Dusun Gondanglegi, Masruri memiliki merasa memiliki 

tanggungjawab yang sangat besar terkait dengan aktivitas keagamaan di dusun 

Gondanglegi. Oleh sebab itu, sepanjang bulan Ramadan ini, ia berada di Dusun, 

meskipun seluruh keluarganya kini berada di Magelang. Selain itu, ia juga kerap 

kali menjadi imam dalam shalat Tarawih. Ia juga memberikan kultum setiap 

selesai salat Tarawih dan salat Subuh. 

Ia juga merasa memiliki kewajiban untuk selalu taat dengan apapun 

perintan agama. Ia tak pernah meninggalkan ibadah wajib seperti shalat, puasa 

dan mengaji. Bahkan dalam menghadapi tradisi dan adat ia tetap berpegang teguh 
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pada ajaran agama. Sebagai orang yang sangat taat dan patuh pada agama ia 

menolak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai yang dianut dan 

diyakininya. 

Konsep dirinya sebagai sosok yang taat beragama juga mempengaruhi 

bagaimana Masruri memaknai tradisi kirim punden itu sendiri. Ia mengungkapkan 

bahwa kirim punden sebagai ziarah kubur di mana ia mengirimkan doa untuk para 

leluhur. Leluhur yang ia maksud pun berbeda dengan leluhur yang menjadi inti 

dari tradisi ini. Ia mengakui leluhur yang benar-benar ada di dalam agama Islam. 

Intinya begini, maaf ya, ketika itu kan yang dianggap tetua sini, kan saya 

tanya, mbah, maap mbah ini, itu lho yang di makam mana, yang di punden 

itu kan ada makamnya. Maaf mbah, mbuh mbah mento mbuh mbah siapa, 

yang tua tua saya tanya, ini mbah ini asli namanya siapa sih? Jogoreti itu 

kan apa, bahasa kita itu apa ya... julukan, kan julukan, pangeran 

diponegoro, itu kan bukan diponegoro itu, dia cuma julukan juga. Itu mbah 

jogoreti itu sebenarnya siapa, dan aslinya mana,  adiknya siapa, kalau 

adakan sekarang turunannya siapa. Nggak ada semua kok itu. Makanya 

saya mendoakannya para pendahulu kita saja, para pendahulu. Nggak tahu 

apakan kebetulan di situ tempatnya, ataukah di mana, kita nggak tahu 

karena nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. (Informan 4, 

Komunikasi Pribadi, 16 Juni 2019) 

Konsep diri ini berubah seiring dengan interaksi yang dilakukan dengan 

orang lain. Pada dasarnya setiap manusia tidak dilahirkan dengan konsep diri. 

Konsep diri seseorang muncul dan terus berkembang saat berinteraksi dengan 

orang lain. Perkembangan konsep diri pada diri seseorang berlangsung ketika 

mereka memahami bahasa dan telah mampu meberikan respon atau umpan balik 

dari pesan yang ia terima. 

Mead (West & Turner, 2014) mengungkapkan bahwa konsep diri ini 

memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan motif dari setiap perilaku 

individu. Ia menyatakan bahwa pada dasarnya setiap individu memiliki 
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mekanisme tersendiri untuk berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Mekanisme ini 

kemudian digunakan oleh seseorang untuk menentukan sikap dan perilaku. 

Akan tetapi berdasarkan penelitian yang dilakukan di Dusun Gondanglegi 

dengan tradisi kirim punden sebagai subjek penelitian, konsep diri pada masing-

masing individu  menjadi sedikit kabur dan terpinggirkan. Pasalnya dalam tradisi 

yang dilakukan secara komunal atau bersama-sama oleh anggota kelompok, 

konsep diri ini tidak memberikan pengaruh dalam bagaimana tradisi tersebut 

dilakukan. Setiap individu yang menjadi anggota sebuah kelompok akan dipaksa 

untuk mengikuti aturan yang disepakati oleh mayoritas anggota. Jadi meski 

konsep diri setiap anggota berbeda, selama tradisi tersebut telah menjadi 

disepakati bersama perilaku yang ditunjukkan oleh setiap anggota akan menjadi 

sama dan seragam. 

Pasalnya seberapa kuat konsep diri yang dimiliki, tak bisa membantah 

kenyataan bahwa mereka sekali lagi adalah penganut budaya timur. Markus dan 

Kitayama (dalam Yama dan Zakaria, 2012) menyatakan bahwa mereka yang 

tinggal di negara-negara barat memandang diri mereka sebagai sosok individu 

yang bebas dan merdeka. Hal ini tentu sangat berbeda dengan masyarakat timur 

yang menjunjung tinggi kehidupan berkelompok. Orang-orang timur menganggap 

diri mereka sebagai bagian dari kelompok dan memiliki hubungan erat dengan 

kelompoknya. 

Cara dua kelompok besar budaya dunia ini memandang diri mereka 

ternyata berpengaruh terhadap pola pikir masing-masing individu. Hal ini 

tentunya juga membuat perbedaan yang cukup besar tentang bagaimana mereka 

mengolah dan memproses sebuah pesan dalam berkomunikasi. Kebanyakan orang 
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barat dikenal dengan pemikiran mereka yang sangat logis, sedangkan orang-orang 

timur dikenal dengan kepercayaan mereka terhadap mitos dan hal-hal berbau 

tradisi. 

The western style of thinking has been heavily infuenced of thinking by 

philosophy of Ancient Greece, whereas Eastern style of thinking grew out 

of the tradition of Taoism, Confucinis, and Buddhism. Aristotle's logic was 

accepted by many westers cultures as it is abstract and universal. whereas 

eastern cultures prefferd ideas that encouraged and reinforced the 

harmony of their society (Nisbett, dalam Yama dan Zakaria, 2012). 

Cara berpikir orang barat sangat dipengaruhi oleh filosofi Ancient Greece, 

sedangkan cara berpikir orang-orang timur tumbuh dalam tradisi Taoisme, 

Confucinis, dan Budha. Logika Aristoteles diterima oleh budaya barat sebagai 

sesuatu yang abstrak dan universal. Sedangkan, budaya timur memilih gagasan 

yang mendorong dan memperkuat harmoni dari kelompok mereka (Nisbett, dalam 

Yama dan Zakaria, 2012). 

Meski begitu, konsep diri ini tetap mempengaruhi motif atau tujuan dari 

setiap anggota dalam melakukan tradisi tersebut. Meski menunjukkan perilaku 

yang sama, namun pemaknaan dan motif atau tujuan dari setiap anggota 

kelompok akan berbeda, sesuai dengan bagaimana konsep diri masing-masing. 

Seperti Yulianawati dan Gino misalnya. Keduanya memiliki motif atau tujuan 

yang berbeda dalam melaksanakan tradisi kirim punden. Bagi Gino kirim punden 

merupakan sebuah bentuk penghormatan kepada arwah leluhur yang mendirikan 

dusun, dengan mengirimkan doa dan beberapa sesaji. Menurut Gino dengan 

melakukan kirim punden, keberkahan untuk seluruh warga dusun bisa dinikmati 

bersama, selain itu hal-hal buruk yang tak diinginkan bisa dihindari. 
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Sementara itu Yulianawati melaksanakan kirim punden sebagai bentuk 

pelestarian tradisi yang merupakan warisan dari generasi sebelumnya. Kirim 

punden diartikannya sebagai ziarah kubur yang dilakukan secara bersama-sama 

oleh seluruh penduduk dusun. Ia juga menganggap kirim punden sebagai bentuk 

kegiatan sosial yang dilakukan bersama untuk menjaga kerukunan bersama. 

Pemaparan tersebut menunjukkan, meski menunjukkan perilaku yang sama dalam 

sebuah tradisi, pemaknaan dan tujuan atau motif dari setiap individu bisa saja 

berbeda. 

5.3.3. Hubungan antara Individu dengan Masyarakat 

Menurut Mead (1934) sebagai anggota dari sebuah organisasi, setiap 

individu menjadi bagian dari kelompok yang turut serta membentuk pemikiran 

tentang rujukan yang ia baca dan berkontribusi pada pemikiran-pemikiran 

kelompok. Dia termasuk ke dalam suatu kelompok masyarakat dengan semua 

rasionalitasnya. Rasionalitas tersebut diidentifikasi dengan melibatkan 

persimpangan sosial yang berkelanjutan. 

Ustaz masruri menyatakan bahwa kirim punden pada dasarnya tidak 

dilarang dalam agama, dengan catatan bertujuan untuk medoakan leluhur atau 

para pendahulu. Ia menambahkan bahkan pada kasus tertentu, jika pendahulu 

tersebut adalah orang yang saleh maka bisa menjadi perantara doa pada tuhan. 

Namun pendahulu tersebut haruslah orang yang salih dan benar-benar  ada. 

Jadi khususnya kirim punden itu nggak ada masalah menurut Islam. 

Soalnya dia kan menghormati pendahulunya. Menghormati pedahulu, 

mendoakan, cuma yang tidak boleh kan memang dalam Islam diatur. 

(Informan 4, Komunikasi Pribadi, 16 Juni 2019) 
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Masruri menjelaskan bahwa orang yang saleh dalam Islam memiliki garis 

keturunan yang jelas. Semuanya bersumber dari Nabi Adam. Sedangkan 

sebagaiman telah dijelaskan, Jogoreti yang dipercayai sebagai leluhur dalam 

tradisi ini tidak jelas asal usul dan garis keturunannya. Hal ini tentu menjadi 

sebuah hal yang bertolak belakang. Meski bukan warga asli Dusun Gondanglegi, 

Masruri tetap mengikuti tradisi tersebut sebagai bentuk rasa hormat. 

Wali terus sampai nabi muhammad, muhammad terus sampai nabi adam. 

Nah itu, tapi kalau belum jelas seperti ini, ya, kitapun tetap menghormati, 

kita nggak pernah protes apapun, nggak. Okelah itu berjalan, yang penting 

kita mendoakan selesai sudah itu. Nah seperti itu. Kita pun misale nggak 

ikut ke sana bukan apa-apa, bukan karena benci nggak, ya cuma kebetulan 

waktu itu kurang fresh saja lah. (Informan 4, Komunikasi Pribadi, 16 Juni 

2018) 

Interaksionisme simbolik memiliki sebuah asumsi yang menyatakan 

bahwa nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat membatasi seseorang, 

sebagai individu dalam bertindak atau berperilaku. Norma tersebut membuat 

individu-individu diharuskan bertindak sesuai dengan kesepakatan yang telah 

dibuat bersama berdasarkan nilai kesopanan dan kepantasan yang berlaku di 

dalam kelompok tersebut meski pada dasarnya tak sesuai dengan kehendak atau 

prinsip yang dianutnya secara pribadi. (West & Turner, 2014) 

Hal ini menjadi fenomena yang cukup menarik bagi peneliti, pasalnya, 

meski memiliki pandangan atau pendapat yang berbeda dengan tradisi tersebut, 

Masruri memutuskan untuk tidak mengutarakan dan menunjukkan perbedaan 

prinsip yang dianutnya. Padahal perbedaan ini adalah prinsip mendasar karena 

berhubungan dengan agama yang pada dasarnya sangat fundamental, terlebih lagi 

ia adalah tokoh agama yang tentunya memiliki rasa tanggung jawab yang besar 
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terhadap tuhannya untuk membawa mengingatkan orang-orang di sekitarnya agar 

mengukuti ajaran agama. 

Untuk menjelaskan hal ini, peneliti kembali merujuk konsep budaya 

orang-orang timur yang dikemukakan oleh Nizbett (dalam Yama dan Zakaria, 

2012. Konsep tersebut menjelaskan bagaimana orang-orang timur dengan budaya 

kelompok lebih mengutamakan harmoni bagi kelompok mereka. Sehingga secara 

otomatis individu sebagai anggota kelompok tersebut akan melakukan adaptasi 

atau penyesuaian diri demi kepentingan kelompoknya. Dengan kesadaran dirinya 

sebagai anggota kelompok, Masruri memilih untuk menyesuaikan prinsip-prinsip 

yang dianutnya agar tidak menimbulkan konflik dalam kelompok yang 

ditinggalinya. Penyesuaian ini yang akhirnya menciptakan sebuah keseragaman 

serta kesepakatan faham dalam tradisi yang ada. 

Meski sebagai pemuka agama dalam Dusun Gondanglegi, Masruri yang 

tak benar-benar berasal dari lingkungan tersebut juga menyadari posisinya. 

Kecenderungan masyaraka Gondanglegi yang sangat menjunjung petuah dari 

pendahulu atau orang-orang tua membuatnya tak begitu banyak berbicara tentang 

larangan agama terhadap tradisi yang sudah ada dan terus dilaksanakan bahkan 

sebelum ia datang ke dusun tersebut.  

Penyesuaian ternyata tak hanya dilakukan oleh Masruri, tradisi kirim 

punden pun mengalami sebuah penyesuaian yang didasarkan pada kesepakatan 

bersama. Hal ini dinyatakan oleh Gino. Ada sebuah penyesuaian yaitu 

penggunaan unsur-unsur agama dalam melaksanakan tradisi yang ada. 

Ya ora maido jaman saiki ki Al-Fatihah ki ora payu, ora kanggo nek 

punden. Ora gelem. Ora gelem nek Al-Fatihah. Eneke ya kembang karo 



118 

 

 

menyan kuwi. Al-Fatihah ki ora imbuh-imbuhan, kuwi pirantine wong 

agomo (Informan 1, Komunikasi Pribadi, 4 Juni 2018). 

(Tak memungkiri jaman sekarang, Al-Fatihah tidak laku, tidak digunakan 

kalau punden. Tidak mau. Tidak mau kalau Al-Fatihah. Adanya ya 

kembang sama menyan itu. Al-Fatihah itu bukan imbuhan, itu alat orang 

beragama )(Informan 1, Komunikasi Pribadi, 4 Juni 2018). 

Hal ini menunjukkan bagaimana makna tradisi juga terus berubah seiring 

interpretasi yang terjadi pada masing-masing individu dalam waktu yang lama. 

Meski tidak secara signifikan, perubahan kondisi lingkungan dan sosial tetap 

memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan kirim punden ini. Lagi-lagi, harmoni 

dalam sebuah kelompok menjadi prioritas utama setiap anggota masyarakat. 

Blumer (dalam West & Turner, 2014, hal. 100) menyatakan proses 

interpretif memiliki dua langkah. Pertama, sesorang akan memilih benda-benda 

yang telah memiliki makna. Pada tahap ini seseorang akan melakukan komunikasi 

dengan dirinya sendiri. Langkah kedua adalah tahap di mana pelaku melakukan 

pemilihan, pemeriksaan kembali dan mentranformasikan makna di dalam konteks 

di mana mereka berada. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1.Kesimpulan 

Tradisi kirim punden merupakan tradisi komunal yang dilakukan secara 

bersama-sama oleh masyarakat Dusun Gondanglegi. Tradisi ini dilakukan setiap 

hari Selasa Kliwon, pada bulan Ruwah setiap tahunnya. Hari tersebut dipercaya 

sebagai hari lahir dari pendiri dusun, Mbah Jogoreti. Sosok Jogoreti ini dipercaya 

oleh para penduduk sebagai orang pertama yang menjadi cikal bakal dari Dusun 

Gondanglegi. Dalam tradisi ini masyarakat dusun melakukan interaksi satu sama 

lain. 

Kirim punden merupakan sebuah betuk komunikasi ritual yang terjadi di 

masyarakat Dusun Gondanglegi. Kirim punden menghadirkan irisan budaya serta 

agama atau kepercayaan masyarakat yang menjadi satu kesatuan dan hadir secara 

bersamaan sebagai sebuah upacara. Dalam pelaksanaan kirim punden ini ada 

begitu banyak simbol yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya.  

Pada dasarnya tidak semua pesan yang dipertukarkan dalam tradisi ini menjadi 

penting bagi peserta yang hadir. Hal paling utama dalam tradisi ini adalah 

kehadiran, kebersamaan, asosiasi, serta rasa memiliki kepercayaan yang sama. 

Seperti peristiwa komunikasi ritual lainnya, kirim punden yang dilakukan oleh 

masyarakat Dusun Gondanglegi juga dianggap sebagai sebuah upacara sakral 

yang mampu mengumpulkan masa dalam jumlah yang cukup banyak dalam 

suasana yang bersahabat dan menjunjung kebersamaan. 
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Sesuai dengan asumsi dalam teori interaksionisme simbolik, makna dari 

kirim punden ini diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui 

interaksi. Interaksi ini terjadi baik di lingkungan keluarga dari orang tua pada 

anak maupun di lingkungan luar seperti dari seorang guru pada muridnya. 

Perkembangan dari kondisi masyarakat dan masuknya nilai-nilai baru tentu juga 

membarikan pengaruh terhadap pemaknaan kirim punden ini.  

Namun seiring dengan banyaknya nilai baru, termasuk di dalamnya adalah 

ajaran agama, yang masuk dalam kehidupan masyarakat Dusun Gondanglegi, 

makan kirim punden ini mengalami perubahan. Meski pelaksanaan setiap 

tahunnya tidak jauh berbeda namun, pemaknaan yang dilakukan oleh setiap 

individu akhirnya berbeda. 

Meski begitu, kirim punden merupakan sebuah tradisi yang yelah 

disepakati bersama oleh masyarakat Dusun Gondanglegi. Jadi, meski memiliki 

pengertian yang berbeda terhadap makna tradisi kirim punden ini, semua anggota 

masyarakat tetap melakasanakannya secara bersama-sama. Hal ini tentu berbeda 

dengan kondangan atau slametan yang lebih kecil. Kondangan dengan skala kecil 

tersebut merupakan kepentingan keluarga itu sendiri, jadi mereka berhak 

menentukan untuk melakukan tradisi tersebut atau tidak. Dalam penentuan tradisi 

berskala lebih kecil ini biasanya kepala keluarga yang mengambil keputusan. 

Dalam penelitian ini konsep diri dari setiap anggota kelompok menjadi 

dikesampingkan. Konsep diri memang sangat penting untuk mengetahui 

bagaimana seorang indivisu melaku proses pemaknaan. Namun pada akhirnya, 

karena tradisi ini merupakan sebuah kesepakatan bersama dalam masyarakat 
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dusun, konsep diri dan makna kirim punden bagi masing-masing individu menjadi 

sesuatu yang mau diabaikan.  

Peneliti juga menemukan, dalam tradisi ini kebersamaan dan kepentingan 

kelompok menjadi segalanya bagi masyrakat dusun Gondanglegi. Jadi, meski 

sebuah tradisi bersama bertentangan dengan konsep atau nilai yang diyakini oleh 

anggota sebagai individi, mereka cenderung untuk mengabaikannya dan 

memberikan pemakluman atau kelonggaran. Biasanya mereka menyisipkan nilai-

nilai pembenaran dalam tradisi tersebut. 

Dalam kasus kirim punden, pembenaran tersebut berupa masuknya unsur 

budaya yang pada dasarnya, diakui oleh sesepuh desa tidak memberikan pengaruh 

dalam tradisi. Unsur agama berupa doa dalam dalam ajaran Islam sebenarnya 

hanya berupa tambahan saja agar penduduk Dusun Gondanglegi, yang semuanya 

adalah penganut agama Islam mau tururt serta dalam tradisi tersebut. 

6.2.Saran 

6.2.1. Saran Akademis 

Melalui penelitian ini peneliti telah menguraikan makna tradisi kirim 

punden dilihat dari teori interaksionisme simbolik. Dengan teori tersebut, peneliti 

menemukan bahwa meski masih terus lestari, makna kirim punden telah 

mengalami perubahan dari genrasi ke generasi. Anggota masyarakat yang 

melaksanakan tradisi itupun ternyata memiliki motif yang berbeda-beda antara 

satu dengan yang lain. 
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Fenomena ini tentu bisa saja mengalami perubahan di tahun-tahun 

mendatang. Akan sangat menarik jika fenomena tersebut dikaji dengan lebih 

banyak sudut pandang dan teori serta metode penelitian lainnya. 

Penelitian ini juga hanya berfous pada pemaknaan masyarakat saat ini 

terhadap kirim punden yang telah tercampur dengan banyak nilai baru. Akan 

sangat menarik tentunya jika penelitian selanjutnya membahas tentang bagaimana 

mitos tentang Jogoreti dan tradisi kirim punden ini terbentuk pada awalnya. 
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LAMPIRAN 

Transkrip Wawancara Informan 1 

Nama  : Gino 

Tempat : Rumah Gino, Dusun Gondanglegi, Tambak Merang, Girimarto,       

Wonogiri 

Waktu : 4 Juni 2018 

Mbah Gino Ceritane pundenmu kuwi ndhisek wetone selasa kliwon, ya ta... 

lha nek dina selasa kliwon kuwi kanggo wetonan, wetonane Mbah 

Jogoreti. Ya, terus nek mangkate Mbah Jogoreti kuwi dinane 

Jemuah Kliwon. Mulane nek nyekar dinane jemuah kliwon kuwi 

apik. Dadi ya kuwi nek sejarahe Mbah Jogoreti. Dadi ya 

runtemurun lah. Dadi wafate Mbah, apa kuwi... wetone ya, 

kelairane, Mbah Jogoreti kuwi Selasa Kliwon, wafate Jemuah 

Kliwon. Jaman kapan, mboh ra nun. 

Mbah Rakiyem Ngerti-ngerti wes enek 

Mbah Gino Iyo. Terus eneh apa? Sing tak ngerteni yaa. Mulane jaman ndhisik 

ki enek wong arep ngrobah ora entuk kirim punden terus, terus 

aku ra oleh ki soale ki  wong punden sing ngithaki kalbakal desa 

kene, dadi ora entuk nek adat jawa wiradat tata cara mbah punden 

kuwi dikurangi ngono ora entuk. Iya... ya ngono kuwi, dina selasa 

kliwon kuwi wetone Mbah Jogoreti, ngono. Eyang Jogoreti. Kuwi 

anu ta, tradisi apa kuwi, sejarah ta sing mbok goleki? Sejarah 

tradisi jawa. Lha suk kapan leh skripsi Nduk? 

Kistin Nggih niki mbah nembe digarap ngoten mbah. Nek ujiane nggeh 

dereng ngertos.  

Mbah Gino Dadi Mbah Jogoreti ki cikal bakale kuwi nek tekane kene suk, 

dhek kapan mbuh ya ta? Lha teka dhaerah kene kuwi ki ngeyub 

enek pok gondang, ngisore wit gondang legi kuwi ta. Lha kuwi, 

dheweke enek kono rumangsa luwe utawa ngelak ya ta, mangan 

woh-wohan kuwi, ya ta, woh-wohan kuwi jenenge wit woh 

gondang, ya woh gondang, gondange legi mulane mbesuk pama 

dipamaa desa kene tak jenengne Desa Gondanglegi ngono lho.  

Kistin Mriki wonten keturunane napa mboten mbah? 

Mbah Gino Keturunane enek Mbah anu, Nyi Gombak karo Kuncung, kuwi 

anake. 

Kistin Griyane? Panggene sing pasti ngoten? 

Mbah Gino Ya enek kono. 

Kistin Nggih enten punden mriku? 

Mbah Gino Iya. Dadi Mbah Jogoreti nduwe keturunan Nyai Gombak karo 

Nyai Kuncung. Terus srabate, serabate ya ta, serabat ki sedulur, 

sedulure ki Mbok Lara Juminten, terus Kaki Carangdrana, kae 

terus Kaki Lokerto (Selokerto). Kuwi serabtae. Dadi mlebu 
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danyang kono kuwi. Mulane danyang pokok ki kuwi nek enek 

kene kuwi. Danyange kuwi ya Kaki Lokerto kae ning Kali 

Ngason, ning kayune muning kae ta. Kae dikuburne ning kana 

kae. Terus Ki Carangdrana ya kae ning wite gedhe sing seprene 

ijik kae. Nek Juminten, Mbok Lara Juminten kuwi nek kulon kae, 

nek watu-watu kae. Mulane desa kene ki, nek sepanjang aku ijik, 

iseh ngerteni ngono arep ngrobah adat kene ngono aku ra entuk. 

Nek nggugu, ora nggugu, nek apa-apa sing njaga wong sedesa 

kuwi ngko sing nganggo. Nek enek eleke ya wong sedesa, nek 

enek apike ya wong sak desa. Mulane aku ora, ora takhayul ki ora 

wong kuwi ki nguri-uri adat. Adat jaman kuno. Wes ra kenek 

dianu nek kuwi. Ning ya... kuwi. Nek kuwi terus didawakne 

weton dukuh, ya ta weton dukuh kuwi tradisi dukuh kemis pahing 

kae. Ya ngono kuwi. Nek sejarahe punden Gondanglegi. Nek 

sedulure, kancane dek jaman-jaman kuno kuwi dheweke kan 

wong nglembara, ya ta, wong nglembara sedulure Mbah Ageng 

nggon nungkulan, sing dadi punden nungkulan. Ya ta. Nek ning 

kana kuwi ki sing jeneng e ciu ki ora gelem. Ning nek kene kuwi 

jaran dhawuk, ya ta, jaran dhawuk kuwi ora kenek ning desa kene. 

Karo sapi. sapi ning tak jaluk wes dingehne, jaman dhisek wes tak 

weruhne biyen. Dadi aku nyet njaluk desa Gondanglegi kene anu, 

kudu isa ngingu sapi. Aku njaluk kan ngono diwurungke nganti 

seprene iki.  Dadi upama ya, upama mantu, mantu mbelih sapi ra 

papa, ngko ngguwake ra papa asline. Wong kono wes ngesahke 

kok.  

Mbah Rakiyem Nggih kaleh restune, kajenge enggal lancar gek enggal rampung 

asale kuliah. 

Mbah Gino Iyo tak estoni. Iki terakhir nduk berarti? 

Kistin Enggih mbah. Kantun niki terakhir. 

Mbah Gino Oh ya Alhamdulillah nek ngono. Yo gek ndang rampung. 

Mbah Gino 

Putri 

Mulane adhine ben gek ndang nututi.  

Mbah Gino Mula gek ndang rampung olehe sekolah, skripsine lancar, terus 

ngko iso lulus apik, ya ta? Isa diwisuda sing becik, ndang iso 

nyambut gawe. Apa sing dadi kok cita-citake, asile koe ngko iso 

mbales wong tuwek. Iya. Wong tuamu ngko tanpa pambalesmu ya 

ah, koe kudu iso mbales. Sak kuat-kuatmu ngono lah, ya ta? Dadi 

aja, ngko nek wes entuk wong tua mu pula karma aja ya. Mbahe, 

wong tua ki, wong wijimu saka mbahmu kuwi ya. Kuwi kudu 

mbok leluri mbok uri-uri. Aku ki anu hlo nduk yo mung omong 

mestine nek wong tua ki omong klerune ono benere ki, ya tetep 

enek klerune tapi kok yo okeh benere ngono hlo. Nek dinggo ya 

apik, upama ora dinggo ya ra apa-apa. 

Mbah Rakiyem Lha nek mboten dingge nggeh mboten mriki. 

Mbah Gino Hahaha... iya. 

Mbah Gino 

Putri 

Saiki ki ya beda ya yu, jare ra entuk kirim, kirim punden. 

Mbah Gino Nek kui ki ya kenek-kenek wae, ning kahanan sing enek. Ming 
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saiki ki nek jenenge sejarah, jenenge adat tata cara tradisi ki ora 

kenek asline. Nek jaman ki pancen manut alam, kui enek benere, 

ya ta? Ning nek jenenge adat tradisi, tata cara lan sakpiturute, aja 

sampek dirobah. Ngono karepku. Hahaha. Ning benere wong 

itung jawa lak ya kui.  

Mbah Rakiyem Mpun sak mergane nek mboten ngrobah sedaya dibeta rak nggih 

sae ta? 

Mbah Gino Iya, apik wae. Ojo nganti ninggal nemen-nemen. Kae kok enek 

wong tuane mati ra slameti, ngono kae ya jan-jane itung ora apik. 

Asline. Lha wong lantarane dheweke iso enek ndonya weruh 

kahanan lan sak piturute kui ya saka kono kui, masak bareng ora 

enek ora di... 

Mbah Rakiyem Niku nggih remen dosene niku mendet judul ngeten kok tesih 

nginakne, jaman kuno ngoten lih. 

Mbah Gina Ya. Dadi sejarahe Desa Gondanglegi ki ya sangka kono kui ya 

nduk. Dadi wiwitane ki Mbah Jogoreti kui, ya ta, lelana, ya ta. 

Lelana,ngeyub enek daerah kene kui. Enek ngisor wite gondang. 

Lha gondang kui uwoh, dheweke rumangsa ngelak apa luwe, kui 

methik woh kuwi. Najan legi, dipangan, lha pama dipamoa, iki 

woh-wohan iki tak jenengke, anu wit goondang iki kok wohe 

legi? Lha desa kene tak jenengke desa Gondanglegi. 

Kistin Kirim pundene piyambak kalih riyen, riyen kalih sakniki wonten 

bentene napa mboten? 

Mbah Gino Ooh anu, ora enek Nduk. Ning arep diowahi, arep diowahi ning 

aja sampek. Jarene nek kondangan gur arep dijupuki pupune, noke 

nek sepanjang aku ngerti ora entuk. Mbuh noke nek paes ora 

mudeng. Tadisi ki aja ngono kui. Wong kui ki adat. Nek kirim 

kali ya konolah, nek enek hubungane karo dukuh ya aja. Sing arep 

diowahi kui ning ketoke ki ora... ndisek ki enek kan, pak ustad 

sapa kee... utawa sapa ngono ngomong jane ora kenek kondangan, 

ora kenek kirim punden. Ora oleh. Punden ora dikirim ki, enek 

kene wong sak mene mbane ki sapa abene sing ndokok ki. 

Ngono... ora oleh. 

Mbah Gino 

Putri 

Wong nggonanku kae mbiyen, wong numpak jaran gegeblak yu 

enek kono, metu kono.  

Mbah Gino Lha nek Mbah Jogoreti eh anu... mbah Ageng kono kuwi... 

Mbah Gino 

Putri 

Karo ngombe ciu, karo nganggo klambi jambon, slolopen. Lha 

aku, simbok ki dadi dukun ya ning kene, gek nggowo ciu. 

Ambune arum-arum ki apa aku ngongak. Lha aku ki blasuk bablas 

bingung enek kana. Aku kok terus kelingan terus adus kramas 

kelingan nek aku ki dibingungne sergi mbah Ageng. Aku ki ijik 

dirumati karo mbah ageng kana. Ora entuk mangan ciu. Kandani 

nek ning petung kana ki ora entuk.  

Kistin Berarti punden masing-masing desa niku gadah pantangane 

piyambak-piyambak ngoten nggih? 

Mbah Gino Ora enek. Nduwene ki ciri dhewe-dhewe. Misale, Ngampelagung 

kuwi pama nandur rampel ya ra kenek. Kaligading kuwi ... 

Mbah Rakiyem Sami kalih Bubakan pama anune ki tunggale sing nomer piro 
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ngono. Lha sing omah pra ya gur punden Bubakan karo kene. 

Mbah Gino Lha Bubakan kui sing nganu ya mbah putu kuwi sing penting, 

terus ngisore kuwi palerenane Kanjeng Gusti Samber Nyawa. 

Kuwi watu sandinge ngono. Kuwi palerenane Kanjeng Gusti 

Samber Nyawa. Kuwi ning, aku kuwi ning luwih penting ki mbah 

anu kuwi, Mbah Putu kuwi. Punden Bubakan i. 

Kistin Kirim punden niku lak mbeta tumpeng setunggal... 

Mbah Gino Ya, panggang siji, tumpeng siji. 

Kistin Kalih blekothok nggih? 

Mbah Gino Iya, lawuhane blekothok. 

Kistin Niku wonten maknane napa mboten mbah? 

Mbah Gino Ya enek no. Soale istilahe ya ta, panggang siji tumpeng siji i lak 

ya soale ngabekteni ta, ya ta, cara anu, nyadran ngono kae. Lha 

jenenge blekothokan kui lawuhan, lawuhane kuwi blekothokan 

kuwi. Terus enek pantangane meneh, ya istilahe nek ngguwak 

takir rana, ora kenek kok i lombok. Takire pecok bakal i ora 

kenek kenek kei lombok nek kekne punden. Nek endoke pitik 

jawa. 

Kistin Wingi kula nggih tumut mrika mbah, terus beberapa warga niku 

mbeta, napa... kados dingge nyekar ngoten, tapi liyane mboten 

mbeta, niku pripun? Napa mboten wajib, napa pripun? 

Mbah Gino Nggawa kembang, nggawa menyan. Kuwi, mbah Jogoreti kuwi 

pancen senengane jik kembang karo menyan. Jenenge menyan 

ganda sarining rasa, dadi mbah Ageng kuwi, Mbah Jogoreti ki 

mung kari gandane, ya ta? ganda kuwi ganda sing saka sarine rasa 

rasane kembang karo menyan. Nggawa panggang tumpeng kuwi 

misale ya ta, misale, mbahmu mbok mu ya ta, mbahmu kuwi ki 

wes tuwa banget misale. Koe ki nggowo, istilahe ki arep sasi 

bada, ya ta, bada kuwi nggawa apa, istilahe ki munjung ta kan? 

Kuwi mung gawe lega, ya ta? Dadi mbahmu kuwi nek tok 

gawakne panggang tumpeng, ya ta? Kuwi ngko enek e gur 

seneng, najan ta wes ora isa mangan. Ngono lho, artine ngono 

kuwi. 

Kistin Nek donga pas nyekare niku pripun nggih mbah? 

Mbah Gino Dongane kuwi ya, ya istilahe ya ta, nek mbah Jogoreti kuwi kan 

arwah, ya moga-moga disampurnake, ya ta, entuka papan sing 

apik, kaya biasa nek kuwi ya ta. Terus sak teruse kuwi, awake 

dhewe ki ora njaluk, mung supaya, ora njaluk ning supaya, sak 

lajengipun, pamane ya ta, sak wise kuwi tuk ku urip ana ndonya 

iki kekana seger waras, dawa umur, ngono. Muga-muga. Ora 

njaluk, ya ta. Dadi saolah-olah istilahe njaluk ning ora, ora 

langsung ngono lho. Ya ta, bekti, anu apa... pengestu lan 

sakpiturute. Ya arepa sing kepiye nek jenenge punden ki tetep 

kembang menyan nduk. Ora kenek gu... ya ora maido jaman saiki 

ki Al-Fatihah ki ora payu, ora kanggo nek punden. Ora gelem. 

Ora gelem nek Al-Fatihah. Eneke ya kembang karo menyan kuwi. 

Alfatihah ki ora imbuh-imbuhan, kuwi pirantine wong agomo, ya 

ta? Dadi sak durunge adat kui rak enek a... sakdurunge agomo rak 
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enek adat dhisek ya ta, adat tradisi sek dhisek, agomo ki keri. Lha 

nek saka selubungane karo agomo kuwi ora kenek kanggo sing 

kaya ngono kuwi. Ning bangsa kaya ngono kuwi ya kanggo... 

kanggo ya iki... kanggo kahanan sing enek kuwi. Dadi ki, 

turunane Mbah Jogoreti ki Gombak karo si Kuncung ya ta, terus 

serabate Mbok Lara Juminten, Ki Carangdrana, Mbok Lara 

Juminten, karo Kaki Rokerto. Cakete kuwi, sedulure, balane kuwi. 

Kuwi serabate ki sing mlebu danyang. Lha nek danyang kan, 

danyangan ki ya enek loro, danyangan saka kayu watu, danyangan 

saka wong. Lha wong ki sing disebutke danyangan sak ngisore, 

dayane ki sak ngisore punden kuwi. Dadi iki punden, iki 

danyangan, misale. Misale ta, kene, iki Mbah Jogoreti, iki 

Carangdrana, iki Lara Juminten, kene Kaki Rokerto ngono. Dadi 

anune ki, padha iki danyang karo punden ki nek kene padha. Nek 

kono-kono danyang ki kayu watu uri-uri, nguri-uri kayu watu, nek 

desa kono-kono. 

Kistin Kayu gedhe ngoten? 

Mbah Gino Iyo. Kayu gedhe, watu gedhe. Ngono kuwi. Dadi ora... nadyan 

padha ta nguri-uri, nguri-uri anu ki menungsa. Wong kabeh, 

punden ki. Mulane aku wiwit jaman semono nganti seprene ki, 

nek desa Gondanglegi aja dipadakne desa tadahan, desa tadahan 

desa kaligading ya ta. Wong sing mengku i dhewe-dhewe. Ya ra 

kenek. Ya wes moga-moga, njerone, ya kuwi ngko njerone anu ki 

kenek nggo srana ya ta. Kena kanggo dosenmu kana. Ngerti 

tradisi-tradisi.  

Mbah Rakiyem Nggih gegayutan kalih Agomo napa. 

Mbah Gino Lha iya, nek agomo piye-piyene aku ra ngerti. Saka... saka si iki 

nurun anake iki, anake iki, iku ora ngerti. Pama ngrtia aku ora 

paseh. Mulane aku nek ngomongan agomo alon-alon, ora ngerti 

nek kleru. Nek kleru ngomongke agomo ki ora apik. Ya sing 

bener-bener wae.  

Kistin Nek ding tumut megengan, tapi tumut kirim punden ngoten 

mboten napa-napa mbah? 

Mbah Gino Ya ra papa. Lha punden ki umum, warga kabeh kok. Misale ta iki 

selikuran iki, ora melu selikuran ning tetep melu, punden ki tetep 

melu ya ta. Lha selikuran kuwi kan ngono nduk, tak ngehi weruh 

kowe, selikuran kuwi enek loro, siji, selikuran kuwi siji apa 

kuwi... ngormati temurune kitab suci Al-quran tanggal 17 ruwah 

ya ta, ruwah apa pasa ke? Pasa ya? Kitab suci Al-quran kuwi 

temurune tanggal 17 pasa. Terus sing nomer loro, mrengeti 

wiradat jawa, wiradat sringkat jawa. Jaman jaman kuno kuwi, 

tanah jawa rak ora kenek tanduri wong ya ta, tanduri wong esuk, 

sore wes ra enek neh lan sakpiturute, disringati tanggale selikur 

pasa ya ta, nganggo srana, ning nyrikati ki Sesubakir. Loro kuwi 

nek jenenge maleman. Dadi ki nek, nek aku enek wijangane ora 

gur ... hahaha mulane ndhisek kuwi nduk, wong desa kene, ora 

desa kene asline, sasi pasa kuwi sak durunge ngguwak takir ya ta, 

ora enek nduk kegiatan apa-apa sing sranane kanggo prelu apa no 
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ra iso, ra kenek, urung kenek. Ning nek wes ngguwak takir kuwi 

wes kenek ngono lho. Kuwi critane wong tuwek abene. Aku ora... 

ora ngenthak-enthak, kuwi ya critane wong kuna. Ning tak 

sejarahke kuwi. 

Kistin Nek tiyang mantu nika lak ngguwak takir niku teng pundi mawon 

mbah? 

Mbah Gino Siji ya punden sak eneke kuwi ngke, punden kuwi danyangan, 

luhur ya ta, luhure dhewe, terus bangsane nyang kali, nek kene, 

kali kana ke ya wong ning nunggu ya ta, kali... platar karo pucung 

ki enek ning nunggu mbok lara bogem karo mbok lara, sapa ke... 

ya. Kuwi wong kabeh belik loro kuwi. Jaman abene ning nguripi 

wong Ndanglegi (Gondanglegi) ya kuwi. Mulane di, seprene ki 

nek enek wong mantu ki di guwaki. Njuminten, punden, ngason 

ki, kaki rokerto ngke. Kaki rokerto ki lungguhe, sarene nek kae... 

etan kolahan (sekolahan) ke enek kayu muning ta nduk kae, ya 

kui nggone mbah, ki Rokerto. 

Mbah Rakiyem Aku ki sithik-sithik ya wes krungu critane wong tuwa. 

Mbah Gino Nek aku bangsa sejarah kui wes wiwit aku ijik iyik-iyik ngono ta 

critane sergi pak Wirya Semita, pak Wirya ya ta, kuwi ya tak 

nggo kabeh, kuwi sejarah sejarah pulau Jawa, ngono kuwi tak 

nggo ya ta, terus sejarah punden, sejarah punden kuwi aku njipuk 

istilah saka mbah, mbah... Karyo Lesono, mbah Karyo Lesono 

kuwi bapake pak Parto Lesono iki, ning tak ganti iki. Ya kuwi 

saka mbah Karyo Lesono nyang, temurun nyang Pak Parto 

Lesono, Pak paro Lesono temurun nyang aku. Lha kuwi tak anu 

kabeh, iya... mbah Karyo Lesono kuwi lurah, lurah sing ndisek 

sak durunge lurah sapa ndisek ora mudeng. Sak durunge Mbah 

Karyo Lesono enek, ning aku ra ngerti jenenge.  

Kistin Ngapunten, njenengan riyen dados lurah pinten taun mbah? 

Mbah Gino 30, 30 taun. Dadi ya mudeng. Ya mudeng-mudenga sak ngertiku 

ngono. Lurah jaman dhisek ki kene sapa ya, aku lali aku. Nek... 

sak eling ku ya gur saka mbah Karyo Lesono kuwi. Mbah Karyo 

Lesono terus Pak Parto Lesono kuwi meling wanti-wanti, 

pundenmu, kuwi ojo sampek kok lirwake. Sejarahe saka iki, iki , 

iki. Ning ya apik lho tibake iki. Pak lurah ndhisek ki ya enek 

apike. 

Kistin Ngantos sak niki mboten pernah nggih setaun mboten kirim 

punden ngoten? 

Mbah Gino Oo, kuwi wes anu kok nduk, di jikuk tradisi ruwahan, saben sasi 

ruwah. Dadi Gondanglegi saben enek sasi Ruwah kuwi enek 

tradisi kirim punden, terus paes, nek paes ki ngresiki desa ya ta, 

nek kirim punden ki kirim luhur kuwi ngke. Kirim punden kuwi 

ngke. Kuwi sasine Ruwah. Nek pundene kuwi ora kenek, nek ora 

enek dina selasa kliwon ruwah kuwi ya ta, kuwi dijokne. Sak 

durunge ruwah kan rejeb, dijokne ning rejeb iku ora kenek 

diundurke nyang rene. Kudu maju nyang rejeb. Lha iki dek biyen, 

dek biyen kae makal, lurah meneng wae lha jane ki bar, jane ya 

meneri jik ruwah, ning anune, apa... paese tak undur ning bada lha 
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pasa-pasa apa arep paes, gek pisanan leh wiwit pasa. Ya bener-

bener ra pener ngko... goleki apike ngko ki ra padha darani wong 

ngawur. Suk bada kuwi agek paes, tanggal lima ketoke. Thek wes, 

telung taun opo patang taun to nduk iki? Papat? 

Kistin Ngging mpun sekawan? 

Mbah Gino Iyo, papat kok yo nek saiki? 

Kistin Enggih. 

Mbah Gino Dhisek gur telu. Koe njikuk jurusan apa? 

Kistin Komunikasi mbah. 

Mbah Gino O, komunikasi. Mbuh nduk anu kui, kene arep njukuk jalur 

hukum nyang UI, arep nyang Jakarta mbuh ketampa apa ora. 

Kistin Nggih kajenge dicobi riyen, nggih dereng dicobi. 

Mbha Gino Ning kono wes enek sing nanggung nduk, ning Jakarta. Kari iki 

ngko ditampa apa ora. 

Mbah Gino 

Putri 

Gek Nopi ke wes wegah sekolah, arep golek gawean. 

Mbah Gino Ya wes karepe. Wong sekolah ki ya ra mayar. Nek aku ya ra apa-

apa sing penting wes... 

Mbah Gino 

Putri 

Nek asline ki setaun ora mbayar yu, sing mbayari negara. Ya kon 

kuliah dine ki. 

Mbah Gino Dikeki dines setaun. Wes aja ragat tak bayari setaun. Ya ora 

gelem ki ta. Ya wes. 

Kistin Ngapunten mbah, niki njenengan siam? 

Mbah Gino Ora nduk. Tak akuni nek iki ngke ora. Pirang-pirang ndino ket 

tuku amben ke, dhik kapan ya. Wetengku ki lara terus. Agek 

membengi kepenak. 

Transkrip Wawancara Narasumber 2 

Nama  : Mento 

Tempat : Rumah Mento, Dusun Gondanglegi, Tambak Merang, Girimarto,       

Wonogiri 

Waktu : 5 Juni 2018 

Mbah Rakiyem Niki, niki nyuwun tulung, ajeng nyuwun keterangan nek kirim 

punden nika, nek njenengan ngujubne nika, nyuwun artine 

pripun ngoten leh. Nek ngujubne ngoten.  

Mbah Mento Nek Kirim Punden? 

Mbah Rakiyem Nggeh nek kirim punden. 

Mbah Mento Punden ki sing dikirim sepisan yo punden e lan akal bal ki 

sing bodra sepisan nganti saiki. Kui penting. Sing nyuwun 

Sunan Kalijaga sing njaga desa. Gur kui, terus sapiturut e. 

Kui, terus dina sapiturute kui gur kari enek, toke ngothakathik 

enek kene iki. Sing penting kui. Dadi ngko nek wes ngono, 

nek ndongan e kae dikasihana karo bangsa leluhure, 

dikasihana para nabi lan para wali. Ngono kui, desa ngono 
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kui. Singkrihna kala rubedane. Njangaka kene lho tin. Lha kui 

nggone, di... linggih ijik, lha iki ijik. Ya kui, ya kui nek kirim 

punden artine ngormati, nerusne tinggalan ya kaya ngono kui. 

Dadi ya, menghargai ta, cara carane wonge ono, wong kui ki 

pimpinane, ijik dihargai. Ora ditokne. Hehe... ya gur kaya 

ngono kui, ora, ora... nek liya-liyane gur kari tambahne ngko . 

batine ngko opo. Batinmu, glo kari ngono. Apa darane, 

gampang wong ngandakne sega, angger tek ngono, ning mung 

kaciwane tetek e opo ora. Noke nek paes, paes ki bersih desa. 

Ngandakne kana, kana, kana, okeh meneh. Nek punden ki 

setitik gur an. Kirim punden. Beda, beda cara, ngko dipadha 

wae... dadi kirim punden karo paes beda. Paes ki bersih desa, 

nek kirim punden ki dinget, gampangane selasa kliwon ben ra 

kewuhan. Lha nek anu ke (Paes) ora a pas sasine lak mundar 

mundur ning nyatane ki diundur bada lak ya apik ae to. Gur 

kui, ngko darani... lha kaya ngono kui apa ya arep kanggo 

ngon sekolahan (kampus)? 

Kistin Enggeh... 

Mbah Mento Gur nek kirim punden? Nek gur kirim punden ya gur kui, ora 

enek liya liyane. Dadi menghargai tinggalan, ora disepeleke. 

Nek sing wes ora gelem kui nyepeleke tinggalan. Ora idep 

aku koe ki gur nampa kepenake sing rekasa ya sing badra 

kaya ngono kui. Barang enek madang wareg we padha lali 

karo sing rekasa biyen. 

Mbah Rakiyem Istilahe leluhur nggeh mbah? 

Mbah Mento Iya. Leluhur, ora gerohan. Aku wes ngalami jagongan. 

Pakehane dines, ya nganggo... anu, kerisan ya nganggo 

klambine kerungan kui. Mejane buder ko i dhimar. Aku, 

Mbah Mari, Mbah Punden. Lha aku ki nek gelem ngehi 

leluhur-leluhur ki badha salaman karo aku kok, ya melek 

ngene iki. Apik-apik bangsa leluhur ki, sing elek ki malah 

menungsa kui. Tenan. Kon ngopo wae nurut-nurut kae, ora 

gerohan. Wong sing angel i... dadi, carane pinter ngene-ngene 

maknane kui. Bangsa kaya ngono kui. Nek petilasan ki wee 

lha kui tinggalan ora, ditambahi sethithik kenek, ora kenek. 

Yoooh, dadi kuliah wes, pertanyaan kaya ngene.  

Mbah Rakiyem Nggih kok mbah. Sanjangne. Mulana nek skripsi niku, nek 

lancar nggih cepet ndang gek wisuda, nek mboten lancar 

nggih dangu. 

Mbah Mento Lha ya no nek urung jelas, lha ngko sing dijaga ki nek nggo 

ngulang sak ngisore ngene, anu, ana pertanyaan isa njawab, 

ana pertanyaan isa njawab. Lha pora iya? Wong ya ra 

gampang. Hehehehe. Wog nek ra landhep pikire ya ra isa kok. 

Ngko nek nganggokne desa kene ya sing penting papat kui, 

kanggo kabeh, penting ki kuwi. Mbah punden, mbah 

carangdrana, Juminten... piturute... telung nggon, ya telu... 

Kistin Nek donga ding dingge ngujubne nika pripun nggih mbah? 

Ngujubne pas kirim punden ngoten nika. 
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Mbah Mento Lha ya gur kari anu noo, paribasane dhisik dhewe, 

gampangane kinasihan para nabi, tur para wali, para pendhita, 

para alim ulama, kinasihan marang dinane, kinasihan marang 

sapadha-padha. Terus selametan, gampangane donga slametan 

ki, saloka slametan ngono kae. Dadi supaya dikasihi karo 

leluhur-leluhur kuwi hlo maksute ki. Mung kui. Dadi kowe ki, 

wong kuliah tekan kaya ngono barang ta? Penemune wong 

tuwek barang ki ya digunake ta?  

Mbah Rakiyem Ngginake Jawi, nggih anu... 

Mbah Mento Ya wis kuwi... Kuwi we gur, gur semene, tuduk nek jaman 

biyen tekane jagad laut kidul nek ora, ora redi kaya ngene, ora 

gur kuwi tok wae. Nduk nek bersih desa, desa kuwi diucapne 

kabeh. Pinggire desa, kui sak piturute, sing ngulatke desa, 

kena denarane, sing ngulatke desa kene ki putri kendhit. Putri 

kendhit ki gur nguwaske, ngko ki nek enek wong salah gawe, 

nggaweni wong, candak cek. Gur ngono ae. Ora 

sembarangan. Kui putri sing ngawasi desa, ngono lho. Apa 

darani, lha kui sejene sing ngulatke eneng anu, pucuk anu, 

apa... pring kuwi lho, pring sing bunge enak, pring petung, 

pucuk temelung marep ngalor, kuwi ya ngulatke desa. 

Gedhene... jabang bayik. Gedhe, nek gur karo sak wit e gedhe 

kuwi ngulatke desa, jenenge ijik para wali sak piturute gur, 

gur, sandangane kaya ngono kuwi hlo. Apa darani ora anu... 

kui. Kui nek bersih desa perantine okeh. Ora gur sethithik. 

Nek gur punden ora teka kuwi. Beda. Dadi carane ki beda-

beda. Lha nek cara gampang pra pat wong gelem nyepadu 

ngono. Ya batine isa nek diarepne wong okeh ki anu... 

nggretoli. Apa meneh nek cekel nganten wong semono mbane 

kebak. Nganten kudu wes ngerti nek widodari ki kaya apa 

kelangenan e i apa ya ngono ora kok gur angger iso kandha. 

Isa makna udut. Lha wong ngerti widadari pra kepising-pising 

mbok ngametne tek ra kok. Rumangsa kenek nggo ngilo 

jagad. Ora sumbar tenan. Lha wong kuwi, nek ibu kidul kuwi 

we nek ngrasanana ngrasani becik, cara ka ndampingi sunan 

lawu numpak kreta kencana. Apa darani. Aku wes ngalami 

ditumpakne kereta kencana pisan. Srut! Baline tunggangne 

burung rajawali. Mak clarat. Gur sedilit tekan. Aku kandha 

wes ngalami ora gur jare. Apa wes teka anak lanang? Lha apa 

wes sekolah iki ngke? 

Bu Kastini Mboten mbah, mboten sekolah, dolan niki wau teng punthuk. 

Kistin Bersih desa niku nggih paes niku nggih mbah? 

Mbah Mento Iya. Bersih desa ki ya paes kui. 

Kistin Nek selikuran wingi nika? 

Mbah Mento Nek selikuran ki, bapak nabi lehe paribasane, gampangane ki 

pasa wes nampa wahyu. 

Kistin Oh, enggih.  

Mbah Mento Jelase kaya ngono kuwi. Mula wong pasa nek wes tekan 

selikur ya hebat, nek telulikur ya apik tekan pitulikur ya luwih 
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bergas. Wahyu ki mung telu. 

Kistin Sak derenge pasa nika lak enten megengan nggih mbah, nek 

megengan niku kangge napa mbah? 

Mbah Mento Megeng ora kanggo watonen, anu tanggal. 

Kistin Mapak tanggal ngoten nggih? 

Mbah Mento Iya. 

Kistin Mriki nika angsale megengan dinten napa mbah? 

Mbah Mento Mbuh aku malah wes lali. Dinane apa dek anu ke. Rebu nek 

ra salah ke. Wes ngono dhisek wae. 

Transkrip Wawancara Informan 3 

Nama  : Yulianawati 

Tempat : Rumah Yulianawati, Dusun Gondanglegi, Tambak Merang, 

Girimarto, Wonogiri 

Waktu : 18 Mei 2018 

Q: Kira-kira sejak kapan nggih bulik, tradisi kirim punden ini ada di dusun 

gondanglegi? 

A: Saya sediri juga ndak tahu ya mbak tepatnya itu sejak kapan. Tapi kirim 

punden ini memang sudah lama dilaksanakan di setiap bulan Ruwah di 

Gondanglegi. Tujuannya ya untuk menghormati Mbah Jogoreti sebagai pendiri 

dan leluhur dusun. Sama untuk melestarikan tradisi ya mbak. Kan itu juga sudah 

turun-temurun. Jadi ya ndak ada salahnya dilestarikan, warisan budaya gitu. 

Q: Jadi pendiri dusunnya ini Mbah Jogoreti nggih bulek? 

A: Iya mbak, namanya Mbah Jogoreti ini yang dulu katanya menjadi pendiri 

dusun. 

Q: Kalau Mbah Jogoreti itu orang tuanya memang tinggal di sini atau 

pripun? 

A: Wah, kalau itu saya juga kurang tahu mbak. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke 

mbah lurah mantan atau ke Mbah Mento yang lebih paham. Tapi yang saya tau 

dulu memang katanya datang ke wilayah ini sebagai pengembara. Terus dulu ada 

pohon gondang yang rasanya manis. Nah itu yang jadi asal usul nama dusunnya. 

Q: oalaah ngoten. Terus selain kirim punden wonten tradisi nopo bulek? 
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A: Banyak mbak. Yang dekat-dekat ini ada paes sama selikuran. Terus kalo 

mendekati akhir tahun ada kirim kali. Ada banyak tradisi kalo di Dusun 

Godanglegi. 

Q: itu semua warga yang melakukan, atau cuma tertentu saja. 

A: Kalau yang itu tadi semua mbak, semua. Nanti tempatnya ya di rumah saya 

sebagai kepala dusun. Kalau yang kirim kali itu di atas sana. Di sumber kali 

ngason sana. Kalau kirim punden ya di punden. Nanti kumpul di sana bawa nasi 

tumpeng sama panggang sendiri-sendiri. 

Q: Kalau kepala desa terdahulu pripun urutane? 

A: Kepala desa itu dulu, ada Teguh, eh Demang Poncosaroyo dulu ding. Demang 

Poncosaroyo, Pak Teguh Subroto, Rusdiyatimo, Gito, terus... Pak Parno Cipto 

Wiyono, Aris Wahyu Suryanto terus yang terakhir Margono. 

Q: Terus yang terakhir njenengan nggih bulek. 

A: Lho ini dusun atau desa mbak? Kalau yang tak sebutin tadi desa. Kalau saya ya 

dusun to. 

Q: Oh iya, dusun maksudnya. 

A: Oalaah, kalau dusun itu Darmo, Parikun Gino, terus saya Yulianawati. Setahu 

saya itu mbak, yang terdahulunya lagi sudah ndak tahu. 

Q: Oalah, nggih bulek. Kemarin mriki pengajian nggih bulek? 

A: Iya mbak, entek-entekane mbah buyut. Pengajian biasa di rumah. 

Q: kondangn juga berarti? 

A: oh, endak mbak. Sini ndak kondangan. 

Q: oalah, kenapa bulek? 

A: ya ndak papa. Itu kan ndak ada ya dalam ajaran islam orang meninggal 

dikondangi. Kalau pengajian kan lain, kita kirim doa sama Allah, biar yang sudah 

meninggal dimudahkan jalannya, diampuni dosanya. Dibacakan yasin dan tahlil. 

Q: ooh, nggih. Berarti mboten wetonan nopo bulek? 

A: mboten mbak. Megengan juga ndak. 
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Q: tapi masih ikut kondangan di tetangga? 

A: ya masih, kan bentu kerukunan ya. Istilahnya kesopanan sama tetanga. 

Transkrip Wawancara Informan 4 

Nama  : Masruri 

Tempat : Rumah Masruri,  Dusun Gondanglegi, Tambak Merang, 

Girimarto, Wonogiri 

Waktu : 16 Juni 2018 

Q: Dados ngeten pak, kula niki lak mendet skripsi soal Kirim Punden, terus 

mriki niku, warga mriki niku alhamdulillah e islam sedanten, mesjid, nggih 

walaupun sekedik-sekedik nggih aktif ngoten walaupun di luar bulan 

ramadhan, nah sebenre dalam pandangan agama Islam tradisi-tradisi kados 

ngeten niku pripun pak? 

A: tradisi ya? Dalam menyikapi tradisi? Jadi Islam itu sekali lagi, sekali lagi, 

rahmatan lil alamin. Kasih buat semua, tanpa terkecuali, siapapun juga mau tua 

atau muda siapa pun sama. Yang membedakan adalah takwa mereka, ketaatan 

mereka masing-masing. Sebenarnya sama semua dalam Islam ini. Khususnya 

dalam tradisi, tradisi itukan begini, maksudnya baik-baik juga cuman ya maklum 

lah ya yang namanya pengetahuan itu kalau belum sampai, belum sampaikan 

mereka mengambil inisiatif sendiri-sendiri. Misalkan orang di sini yang diikuti 

orang tokoh A misalkan, ya apa kata A ia ikuti. Tapi, apa... Islam mengatakan 

begini, mana yang „haq‟ mana yang „bathil‟ sudah jelas dalam Islam itu. Ndak ada 

yang ragu-ragu, ndak ada yang samar-samar itu ndak ada. Jadi khususnya kirim 

punden itu nggak ada masalah menurut Islam. Soalnya dia kan menghormati 

pendahulunya. Menghormati pedahulu, mendoakan, cuma yang tidak boleh kan 

memang dalam Islam diatur. Yang tidak boleh itu, kita meminta pada yang itu 

(yang didoakan). Kalo minta doa nggak masalah, kalau minta doa boleh. Kalau 

minta suatu hal dari sana langsung, ndak boleh. Tapi kalau namanya wasilah, itu 

memang kita harus pakai wasillah, kepada Allah itu kita harus pakai wasillah. 

Wasillah itu perantar. Kita mau naik situ pake tangga. Itu namanya wasillah. Jadi 

karena kerendahan kita sangat jauh, sama Allah kan sangat jauh kita ini. Ibarat 
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kita itu samah ya, Allah itu sang maha. Jadi makanya kita harus lewat orang-orang 

saleh, pendahulu yang baik-baik itu, yang sudah pnya jasa dan sebagaianya. Jadi 

urusan kirim punden itu sebenernya bukan di sini saja. Di mana pun pasti ada, 

hanya bentuknya yang beda. Yang paling ketal memang Bali, semua tahu itu. Bali 

itu sangat kental. Upacara, ritual yang itu, paling banyak Bali. Dalam Islam, 

dalam Islam soal kirim punden, soal kirim apapun itu nggak masalah, boleh boleh 

saja, yang nggak boleh itu cuman meminta langsung kepada, ya misalnya, 

misalnya yang... yang di situ lah. Katakan misal yang di situ itu, em... ghaib. 

Ghaib itu misale, contah kata misalnya, bisanya kan ada batu besar gitu ya, dari 

dulu. Ada batu besar, pohon besar yang oleh orang-orang dulu dikeramatkan 

sehingga memohon pada sang penunggu situ, itu yang nggak boleh, yang nggak 

boleh itu. Karena sang penunggu, katakan dia makhluk Allah, dia makhluk milik 

Allah juga. Jadi, bahkan untuk wasillah pun dia kurang tepat. Wasillah yang tepat 

ya para , para wali para alim, orang-orang salih, orang-orang salih itu ya 

pokoknya, orang yang dianggep, katakan orang Gondanglegi sini bilang, bahwa si 

A itu orang apik, itu orang salih. Dia ibadahnya bagus, sama tetangga bagus, nah 

itulah dalam Islam makanya, paling di bawah yang boleh dicium tangannya kan 

orang salih. Sunah itu, termasuk sunah itu betul. Mencium itu bukan dalam 

maksud menghormati orangnya, menghormati kesholihannya. Jadi dia berharap 

berkah. Orang shalih itu bawa berkah. Bawa kebaikian, ya orag shalih itu ya 

insyaallah donganya mandi ya gitu aja. Ya berharap kita juga, apa, apa yang 

menjadi mau kita, apa yang menjadi permohonan kita terkabul, lewat perantara 

doanya si shalih tadi. Apa lagi yag namanya kiyai, apalagi tooh-tokoh ritual Islam 

ya, gitu. Itu dalam Islam memang, maaf ini, Islam pun, kita nggak menutup 

kemungkinan ya, nggak menutup mata ya, artinya jelas itu ada yang namanya -

radikal, islam radikal jelas itu anti-anti. Kalo kita kan nggak, kita itu memang 

standare wali songo. Wali songo bagaimana dulu membuka islam di Tanah Jawa. 

Dia kan jelas berhasil, jelas berhasil. Situsnya banyak kan, yang bukti-bukti, 

seagai bukti dia bisa mengalahkan Hindu yang jelas sebelum Islam di sini kan 

Hindu. Dia bisa menghilangkan hindu, bahkan di Magelang dulu paling besar itu, 

tapi tanpa mereka merasa terkalahkan.  Ya Hindu tinggal sejarah, Islam tetap 

berbjaya, tapi tanpa dengan peperangan. Sama sekali peperangan para wali kan  
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nggak ada. Sama sekali nggak ada. Jadi itulah, sama seperti itu. Sekali lagi, kalau 

islam yang sungguhan, itu memang rahmatalilalamin, kepada siapapun lah, orang 

jahat pun itu kan kita nggak boleh benci. Jadi, benci yang diperbolehkan itu benci 

karena Allah, seneng juga karena Allah. Kalau benci karena allah juga berakhir 

dengan baik, benci karena allah mesti, yang dicintai Allah kan semua baik, tapi 

kalau benci karena nafsu itu ceritanya lain lagi. Seneng karena allah, misalnya kita 

berkeluarga, apa yang ada di depannya nggak ada masalah itu. Karena allah sudah, 

itu... jadi menyikapi tentang ritual kirim punden, kirim kali, paes, selikuran, ya itu 

memang islam memperbolehkan, memperbolehkan dalam arti, memohon kepada 

Allah minta doa perantara , paesan itu kan nggak ada apa-apa, cuma berkumpul, 

cuma kita memohon bareng-arengm gitu kan. Memohan bareng-bareng itulah. 

Itulah gagasannya. Kita ngangkat barang satu orang satu nggak kuat, diangkat dua 

orang tiga orang kan  enteng itu, doa juga begitu. Jadi kita memohon kepada Allah 

sendiri, kita banyak dosa banyak kotor, artinya jauh dari dikabulkan itu jauh sekali. 

Berhubung yang ngangkat orang banyak, Allah suka sama orang banyak itu, jadi 

innarahmataliljama‟ah. Kenapa kita harus berjamaah? Memang di situlah, 

innarahatallahliljama‟ah. Bahwa kasih sayang Allah itu ada di dalam jamaah. 

Makanya di kita-kita ada jamaah yasin, ada jamaah ini itu banyak sekali, itu 

intinya dalam Islam sudah bags, cuman tinggal pengarahan saja. Tinggal 

diarahkan begitu. Jamaah sudah bagus, dalam isalm sudah disarankan berjamaah 

begitu. Soal kirim punden tapi sebatas tadi itu. Yang jelas, yang nggak boleh tadi, 

yang boleh seperti itu.  

Q: Berapa tahun lalu njenengan nggih tumut mriko nggih pak? 

A: Iya. 

Q: setelah ngujubne nika wonten donga, njenengan nggih tumut kirim donga. 

Dongane niku, dongane pripun pak? 

A: jadi generasi sekarang wajib itu.... apa... bangsa yang besar adalah bangsa yang 

menghargai para pendahulu. Kita pun juga demikian. Warga Gondanglegi yang 

beradat, harus menghormati para pendahulu, makanya, kita mendoakannya. Ya 

Allah, berikan ampun mereka ya Allah, para pendahulu kampung ini, berikan 

ampun ya Allah para pendahulu Jawa, atau katakanlah misale naiknya ke 
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Wonogiri, ke Indonesia. Jadi intinya kita memohonkan ampun. Ya Allah ampuni 

mereka dan yang mungkin, sampeyan nggak pernah dengar ya ini. Coba 

perhatikan, Islam yang wajib melakukan Islam, mereka yang sudah ada ajaran 

agama Islam. Yang belum pernah ada, yang belum pernah dengar ajaran islam di 

situ, dia belum berkewajiban memeluk Islam. Belum berkewajiban, betul. Jadi 

yang wajib, katakan yang wajib shalat, yang wajib wajib puasa yang ini itu, itu 

yang sudah mendapatkan informasi Islam. Nah orang-orang dulu kita kan belum 

dapet. Terus terang, kalau jawa kan gini, mbak, jawa itu kan para mbah wali, para 

itu kan dari pantura, dari cirebon, sreeett, sampek madura sini, kentel semua, 

memang dirawat dulu, nah, maunya ters yang selatan, tapi belum sampe ke yang 

selatan wlinya sudah habis. Makanya mau wonogiri, mau wonosari, itu hampir 

sama ini, wonosari juga seperti kita, cuma ini ya, masih minim lah katakan. 

Sehingga, alhamdulillah, ya kita nggak tahu lah, saya berkeyakinan juga baha 

yang menyampaikan ke sini itu Allah, bukan siapa-siapa. Jadi kita memohonkan 

ampun kepada para pendahulu, memohohnkan rahmat dan kasih sayang Allah 

juga untuk bagi mereka. Tempatkan mereka di tempat yang layak. Jadi sekali lagi 

kita bukan memohon pada siapapun di situ, mohonnya hanya kepada allah. Cuma 

kalau dia kita anggap orang shalih, makanya kita boleh berwasilah, ya Allah, 

dengan perantara si mbah A ini, ya Allah kabulkan permohonan saya. Kamis 

semu, jamaah kan ya bentuknya. Gitu. Boleh kalau itu, tapi kalau belum jelas ya 

kita, mana bisa kita wasillah oranya belum jelas. Intinya begini, maaf ya, ketika 

itu kan yang dianggap tetua sini, kan saya tanya, mbah, maap mbah ini, itu lho 

yang di makam mana, yang di punden itu kan ada makamnya. Maaf mbah, mbuh 

mbah mento mbuh mbah siapa, yang tua tua saya tanya, ini mbah ini asli namanya 

siapa sih? Jogoreti itu kan apa, bahasa kita itu apa ya... julukan, kan julukan, 

pangeran diponegoro, itu kan bukan diponegoro itu, dia cuma julukan juga. Itu 

mbah jogoreti itu sebenarnya siapa, dan aslinya mana,  adiknya siapa, kalau 

adakan sekarang turunannya siapa. Nggak ada semua kok itu. Makanya saya 

mendoakannya para pendahulu kita saja, para pendahulu. Nggak tahu apakan 

kebetulan di situ tempatnya, ataukah di mana, kita nggak tahu karena nggak ada 

yang tahu, nggak ada yang tahu. Kalo, maaf ini, kalo mereka makam para wali, 

jelas sekali itu, reeettt, jelas sekali sampai nabi. Sampai nabi semua, ini bin ini,bin 
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ini. Ini dari anaknya ini, ini dari anaknya ini. Jelas semua sampai kepada nabi, 

pasti itu. Nabi terus sampai nabi adam. Pasti itu. Betul-betul pasti. Makanya kita 

sangat manteb saat kita berwasillah pada para wali. Karena jelas sekali, sangat 

jelas. Wali terus sampai nabi muhammad, muhammad terus sampai nabi adam. 

Nah itu, tapi kalau belum jelas seperti ini, ya, kitapun tetap menghormati, kita 

nggak pernah protes apapun, nggak. Okelah itu berjalan, yang penting kita 

mendoakan selesai sudah itu. Nah seperti itu. Kita pun misale nggak ikut ke sana 

bukan apa-apa, bukan karena benci nggak, ya cuma kebetulan waktu kurang fresh 

saja lah. Mungkin tambahan ya, tradisi itu nggak kekal, nanti ganti generasi 

mungkin akan lebih konkret. Yang namanya tradisi lama kelamaan akan terkikis 

habis. 

Transkrip Wawancara Informan 5 dan 6 

Nama  : Kamto dan Rakiyem 

Tempat : Rumah Kamto,  Dusun Gondanglegi, Tambak Merang, Girimarto, 

Wonogiri 

Waktu : 16 Juni 2018 

Kistin Lha nek selikuran nika... eh ra nganggo panggang ndak ya. Berarti 

lawuhe benten-benten mbah? 

Mbah Kamto O sing okeh ya gur endok. Iya... 

Mbah Rakiyem Takir... takiran. 

Kistin Lha dik ingi ke thek enek sing anu mbok, panggang kae? Entuk 

iwak kae... 

Mbah Kamto Sing nduwe omah, lurahe. 

Kistin Kudu panggang to? 

Mbah Rakiyem Iyo, panggang, gedhang. 

Kistin Selikuran i mesti kok ya? 

Mbah Rakiyem Iyo 

Kistin Selalu berarti, mben tahu, mben pasa ya? 

Mbah Rakiyem He eh,  

Kistin Mben malem selikur berarti? 

Mbah Rakiyem Iya 

Kistin Gek ket mbiyen enek omahe lurah ngono apa... 

Mbah Rakiyem He eh 

Kistin Sing njapani ya Mbah Mento? 

Mbah Rakiyem He eh 

Mbah Kamto Ya gur ngubune. Njapani apa? 

Kistin Lha enten menyan ngoten? 
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Mbah Kamto Obong-obong kae meruhi, ngrumasani kui ndak. Maksute ngono, 

menyan i kanggo njawab. 

Kistin Kirim Punden ngoten nika nggeh enten menyane 

Mbah Kamto Iya. 

Kistin Tapi, anu nggih wonten njero omahe nika? 

Mbah Kamto Iya, he eh. Jawabane ya gur, istilahe ki penyuwunan kuwi. 

Nyenyuwun diberkahi, sakjane ya gur kuwi. 

Mbah Rakiyem Ora entuk di jupuk pupu sak cakare kok ya nduk nyang mbah 

lurah. 

Kistin He eh, ya kon separo, kudu separo ngono jarene. 

Mbah Rakiyem Nek punden kuwi wes ra entuk, nek liyane kuwi nek dijupuk pupu 

sak cakare tereserah. Noke nek punden ora entuk. Tetep nek 

separo. Sak jan mbejujan ya ngono kuwi. Penging ngowah-owahi 

adat nek anu, sing kirim punden.  

Mbah Kamto Iyo nek karepe sing njaluk pupu karo cakar kuwi wes cukup, lak 

ngono. Cukup ora a ke lha wong... 

Mbah Rakiyem Lha ya lak dipadhakne Dondong, Tadahan, Petung, karo Mopo, 

peh ora jupuk separo. Gek kaki lurah, peh kuwi ki punden e aja 

kok padha. Punden e beda. Kayu watu karo punden asli. Leluhur. 

Kaki Lurah ngono. 

Kistin Ngono kae ki di jipuk separo pra ya gur di bruncah gek di dom-

domne ngono kae ta? 

Mbah Rakiyem Iya.  

Kistin Lha nek turah? Apa ra tau turah? 

Mbah Kamo Ora. Cara ijik turah ya... 

Kistin  Dibagekne meleh ngoten? 

Mbah Kamto Ya ora. Turah a ki gur diimbuhne kiwa tengene... sing mbruncah. 

Kistin Berarti ora ditinggal ning punden e kan ya? 

Mbah Kamto Alah, kandani nggon gawakkan ki ya gur sirah, cakar, ngguwak 

jan guwakane kui. 

Mbah Rakiyem Ndas karo cakar, karo swiwi, pokok e komplit 

Kistin Gur siji-siji? 

Mbah Kamto Iyo, yo gur sak buntel. 

Mbah Rakiyem Endhas, pupu sak cakare karo swiwi, kui. 

Kistin Terus diguak e ng blumbangan kae opo ning ndi? 

Mbah kamto Sajekne ning njero kui diobong-obongi kui. 
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Catatan Lapang 

Minggu, 13 Mei 2018 

Peneliti baru saja memasuki desa pada pukul 06:30 pagi, saat bertemu dengan 

beberapa orang yang keluar dari komplek pemakaman desa. Orang-orang tersebut 

adalah keluarga Kamto dan Sarwini. Berdasarkan keterangan yang peneliti 

dapatkan dari beberapa tetangga, keluarga mereka baru saja melakukan pengajian 

di malam sebelumnya untuk memperingati seribu hari kematian ibu dari sarwini. 

Pada peringatan tersebut, penanda makam - warga setempat menyebutnya dengan 

kijing, akan dipasang pada kuburan yang bersangkutan. 

Menurut keterangan beberapa warga, sebenarnya selain pengajian, hari tersebut 

seharusnya juga dilakukan sebuah upacara yang disebut dengan kondangan entek-

entekan, namun kelurga Kamto dan Sarwini tidak melakukan tradisi tersebut dan 

hanya menggelar pengajian. 

Senin, 14 Mei 2018 

Rakiyem sibuk mempersiapkan berbagai makanan yang digunakan untuk tradisi 

kirim punden dan megengan. Sekitar pukul 05:00 Rakiyem pergi ke pasar untuk 

membeli semua bahan makanan yang diperlukan. Sekitar pukul 06:30 setelah 

pulang dari pasar, Rakiyem mulai mempersiapkan dan memasak serundeng – lauk 

berbhan dasar kelapa parut dan kacang tanah. Rakiyem juga mulai menyiapkan 

adonan kue apem untuk kondangan megengan. Selama sehari penuh itu Rakiyem 

dan anaknya, Kastini, berkutat di dapur untuk mempersiapkan segala keperluan 

terkait dengan kirim punden dan megengan. 

Adzan maghrib telah berkumandang. Beberapa orang berangkat ke masjid. Sekitra 

15 orang shalat maghrib berjamaah di masjid sore itu. Pada saat tiba waktu shalat 

isya‟ jumlah jamaah berkurang menjadi sekitar sepuluh orang saja. 

Selasa, 15 Mei 2018 

Rakiyem terbangun tepat jam dua dini hari. Ia mulai mempersiapkan semua 

kebutuhan tradisi kirim punden yang akan berlangsung pada hari ini. Tidak lupa 

dia menjalankan shalat subuh sesaat setlah adzan berkumandang.  
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Setelah mempersiapkan bungkusan berisi sebuah tumpeng, seekor ayam panggang 

dan blekothok – lauk yang terbuat dari biji buncus tua, kelapa, tempe dan tahu, 

yang dibungkus menggunakan daun pisang. 

Pada pukul 06:10 terdengar suara kenthongan yang menandakan warga desa harus 

segera berkumpul di punden untuk melaksanakan kirim punden. Orang-orang 

mulai berangkat menuju punden sambil membawa bungkusan masing-masing. 

Ada bapak-bapak, ibu-ibu bahkan anak-anak dalam prosesi tersebut. 

Mbah Mento yang menjadi modin dalam kirim punden ini berangkat mengenakan 

baju koko putih dengan celana panjang hitam dan sebuah peci hitam. Ia membawa 

sebuah toples berisi air bunga setaman dan beberapa bungkus kemenyan. Dalam 

percakapannya dengan seorang warga desa ia berkata “Aku ya gur nerusne, nek 

liyane wes ra ngaggo ya mangga kersa. Wong kui anune dhewe-dhewe.” Sambil 

menunjukkan toples berisi air bunga setaman yang dibawanya. 

Warga lainnya memang tidak terlihat membawa toples berisi air bunga setaman 

atau kemenyan. Kebanyakan hanya membawa bungkusan masing-masing. 

Sesampainya di Punden pada pukul 06:20, Mbah Mento kemudian masuk ke 

dalam punden dan mulai menyalakan kemenyan sambil melafalkan doa-doa, 

sedangkan sudah banyak warga berkumpul di halaman punden. Pada saat ini, air 

bunga setaman yang dibawa oleh beberapa warga lainnya juga disiramkan pada 

gundukan tanah yang terdapat di dalam bangunan punden. Bersamaan dengan 

pembacaan doa yang dilakukan mbah mento, bungkusan yang dibawa warga dari 

rumah tersebut kemudian dibuka dan dibagikan. Setengah dari tumpeng, ayam 

panggang dan blekothok tersebut dikembalikan pada masing-masing pemiliknya. 

Setelah Mbah Mento selesai membacakan doa, Mbah Gino juga masuk ke dalam 

bangunan punden untuk membaca doa. Setelah semua orang yang ikut dalam 

tradisi tersebut mendapatkan bagian Yuliana Wati sebagai kepala dusun 

Gondanglegi kemudian membuka acara Kirim Punden tersebut. Sambil 

menyampaikan sambutan, Yuliana wati juga menyampaikan beberapa urusan 

pemerintahan, seperti kebijakan kenaikan PBB, sistem pengairan sawah, iuran 

Sobak – air minum, dan penentuan hari tradisi paesan dan kirim kali. 
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Setelah Yuliana Wati selesai menyampaikan sambutan, Mbah Mento 

menyampaikan ujub dalam tradisi kirim punden mewakili seluruh warga desa 

sekaligus membacakan doa. 

Selama pembacaan doa ini, beberapa orang mulai memakan makanan yang 

mereka bawa ke Punden. Namun beberapa memilih untuk menyimpannya kembali 

dan membawanya pulang. Ketika doa selesai dirapalkan, orang-orang kemudian 

berbondong-bondong meninggalkan punden. Beberapa orang yang tersisa 

kemudian membersihkan dan merapikan bekas acara. 

Kegiatan Rakiyem berlanjut selama seharian penuh. Ia mempersiapkan segala 

keperluan untuk megengan sore nanti. Dari mulai membuat tumpeng dan lauk 

pauknya serta yang tak boleh ketiggalan adalah kue apem. Kue yang terbuat dari 

tepung beras dan santan. Kue apem ini ada dua jenis yaitu digorang dan dikukus. 

Setelah semua persiapan lengkap, sekitar pukul 1 siang Rakiyem mulai mencari 

beberapa orang untuk melakuka tradisi Megengan di rumahnya. 

Sembari menunggu berkumpulnya orang-orang, Kamto membaca beberapa doa 

sambil menyalakan segelas bunga setaman dan kemenyan yang dibakar. Ia 

mengucapkan doa-doa yang ditujukan untuk para leluhur. 

Tak lama kseteah itu, delapan orang laki-laki dewasa yang tinggal berdekatan 

dengan rumah Kamto-Rakiyem, duduk melingkar di ruang keluarga. Di tengah 

mereka tumpeng (tidak berbentuk kerucut, melainkan lebih seperti setengah bola) 

danlauk pauknya serta kue apem yang ditata dalam sebuah nampan besar suadah 

siap. Setelah semua siap, Mbah Mento (Modin) mulai membacakan doa-doa. 

Selesai dengan doa-doa, makanan yang ada di tengah kemudian dibagi dengan 

rata. Berdasarkan perbincangan bapak-bapak tersebut diketahui bahwa beberapa 

melakukan tradisi Megengan pada esok hari. Beberapa bahkan sudah tidak 

melakukan hal itu lagi. 

Berdasarkan keterangan Rakiyem (yang tidak sempat terekam oleh peneliti), dulu 

(sekitar 7 sampai 10 tahun lalu) selepas melakukan tradisi megengan di satu 

rumah, bapak-bapak ini tidak akan sempat berbincang dalam waktu lama karena 

harus berkeliling ke rumah lain untuk melakukan Tradisi Megengan ini di rumah 
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tetangga lainnya. Namun kini dari delapan bapak-bapak yang datang tersebut 

hanya ada satu orang yang keluarganya melakukan tradisi Megengan pada hari itu, 

satu lainnya di hari selanjutnya, sedang sisanya tidak melakukan tradisi itu lagi. 

Rabu, 16 Mei 2018 

Siang itu beberapa orang sudah berkumpul di rumah bidan Pur. Beberapa bapak 

duduk di teras depan, sedangkan para ibu duduk di depan kamar termpat istri Rus 

dirawat. 

Sambil memakan beberapa cemilan para ibu mengobrolkan berbagai hal. Bapak-

bapak yang ada di teras depan juga berbincang tentang banyak hal. Dalam 

pembicaraan tersebut mereka membicarakan pelaksanaan megengan dan paesan. 

Beberapa orang telah melakukan megengan pada kemarin di hari Selasa, sedang 

beberapa lainnya baru melaksanakannya hari ini. Itulah yang peniliti ketahui dari 

perbincangan tersebut. 

Suyat, ayah Rus juga menceritakan bagaimana proses sang menantu melahirkan. 

Cucu perempuannya lahir pada dini hari tadi. Setelah sang cucu lahir dengan 

selamat, ia bergegas pulang dari rumah bu bidan dengan membawa plasenta, 

masyarakat sekitar menyabutnya ari-ari. Ia segera menguburkan ari-ari tersebut di 

tempat yang aman. Ia juga segera mempersiapkan brokohan, selametan yang 

dilakukan sesaat setelah kelahiran seorang anak. Ia meminta bantuan beberapa 

perempuan yang tinggal di sekitar rumahnya untuk memasak hidangan sederhana 

sebagai syarat brokohan. Ia juga mengundang beberapa tetangga untuk datang ke 

rumahnya. 

Kamis, 17 Mei 2018 

Hari ini merupakan hari pertama salat tarawih dilaksanakan sebelum puasa 

dilakukan esok hari. Dalam perjalanan pulang, saat melewati rumah Rus, 

sekelompok ibu membicarakan tentang bagaimana keluarga tersebut akan 

melangsungkan acara sepasaran untuk anggota baru mereka. 

Ibu-ibu itu mengatakan bahwa ia mendengar Rus dan keluarganya tidak akan 

melakukan acara sepasaran yang meriah kali ini. Pasalnya dalam waktu dekat, 

adik laki-laki Rus, Iwan akan melangsungkan pernikahan yang tentunya 
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memerlukan biaya yang lebih besar. Sebagai gantinya, lanjut salah satu ibu, 

keluarga tersebut akan melansungkan aqiqah-an. Mereka akan menyembelih 

seekor kambing dan mempersiapkan jamuan untuk seluruh warga desa di hari 

kelima anak rus lahir. Mereka tidah akan mengadakan hiburan meriah, yang jika 

diperhatikan dari pembicaraan ibu-ibu ini, memang biasa dilakukan untuk 

sepasaran seorang anak, terlebih anak pertama dari sepasang suami istri. 

Senin, 21 Mei 2018 

Aqiqah untuk anak pertama Rus malam ini dilaksanakan. Rumah rus dipenuhi 

dengan puluhan warga desa selepas pulang tarawih. Sebagaimana tata carra 

aqiqah, keluarga ini menyembelih seekor kambing untuk sang putri siang tadi. 

Orang-orang yang telah berkumpul ini membacakan shalawat dan bacaan lainnya 

secara bersama-sama sebelum Ustaz Masruri memimpin doa aqiqah. 

Setelah doa bersama tersebut tunai dilaksanakan, putri kecil Rus dipotong 

sebagian rambutnya dan kembali dibacakan doa. Setelah itu, bayi berusia lima 

hari yang tertidur pulas ini akan dibawa berkeliling bersama dengan orang tuanya 

mengitari seluruh tamu yang hadir malam itu. Para tamu ini akan memberikan 

berkat mereka dengan membubuhkan bedak tabur di tubuh putri Rus. Tamu 

undangan baru pulang sekitar pukul sepuluh malam setelah selesai menyantap 

hidangan yang disediakan pemilik rumah. 

Rabu, 23 Mei 2018 

Pagi hari ini sekelompok orang menjenguk Saino yang tengah dirawat di salah 

satu klinik karena menderita tipus. Sudah hampir tiga tiga hari ini ia dirawat di 

klinik tersebut. Kelompok warga yang mayoritas adalah ibu-ibu ini membawa 

sejumlah makanan ringan untuk diberikan pada keluarga yang menjaga Saino di 

klinik. Makanan tersebut dibeli menggunakan uang iuran yang telah dikumpulkan 

istri ketua RT di hari sebelumnya. Tak hanya memberikan makanan ringan, 

mereka juga memberi uang iuran yang tersisa untuk Saino, berharap uang tersebut 

dapat sedikit meringankan beban keluarganya. 

Kamis, 24 Mei 2018 
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Keluarga Rakiyem hari ini mendapat giliran untuk memasak takjil di masjid. Jadi 

sejak siang ia dan anaknya, Kastini sibuk mempersiapkan beberapa bahan 

makanan. Selama memasak bersama itu, Rakiyem mengungkapkan bagaimana 

bagusnya jika tak hanya aturan agama yang digunakan dalam kehidupan sehari-

hari. Sebagai orang Jawa yang memiliki begitu banyak tradisi turun temurun, ia 

menganggap aturan dan hukum-hukum dalam budaya Jawa sangatlah bagus jika 

diterapkan dalam kehidupan. Ia kemudian menceritakan pesan sang ayah untuk 

terus melakukan tradisi yang ada selama ia mampu. Ia juga menceritakan tentang 

salah satu tetangga yang kehidupan rumah tangganya kurang berjalan lancar 

karena tak memperhatikan larangan yang diatur dalam budaya jawa. Kastini pun 

tmpak mendukung pendapat sang ibu. Ia juga menyatakan bahwa jika sang suami 

mengijinkan, ia akan tetap melaksanakan tradisi-tradisi tersebut. 

1 Juni 2018 

Cucu perempuan rakiyem bersantai di ruang tamu setelah mencuci rambutnya 

tanpa mandi. Pagi tadi ia sudah mandi, namun karena merasa kedinginan ia tak 

sekalian mencuci rambutnya. Setelah hari sudah cukup siang dan terasa cukup 

hangat ia memutuskan keramas tanpa mandi. 

Saat mengetahui hal itu, Rakiyem menasehati sang cucu. Ia mengatakan keramas 

tanpa membasahi badan adalah hal yang tidak baik. Rakiyem meminta sang cucu 

untuk kembali ke kamar mandi dan membasahi tubuhnya. Sang cucu yang 

biasanya kuliah dan tinggal di luar kota menanyakan alasan mengapa hal tersebut 

tidak baik. Namun, Rakiyem justru marah dan meminta sang cucu untuk menurut. 

Perkara keramas tanpa mandi ini akhirnya memicu pertengkaran yang cukup 

sengit di antara keduanya. 

6 Juni 2018 

Rumah Yulianawati sudah cukup ramai sore ini. Setelah kentongan berbunyi 

orang-orang dusun berkumpul untuk mengadakan kondangan selikuran di rumah 

kepala dusun. Mereka membawa nasi dan lauk pauk seperti telur, dan oseng. 

Sekitar pukul tiga sore Mento mulai menyalakan kemenyan di pelataran dan 

membacakan doa. Di dalam rumah orang-orang yang kebanyakan bapak-bapak 
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sudah duduk rapi membentuk lingkaran dengan air bunga, seekor ayam panggang 

dan pisang di tengahnya. 

Sebagai kepala dusun alias lurah, Yulianawati akan membuka kondangan 

selikuran tersebut dengan memberikan sedikit sambutan singkat. Setelah 

sambutannya selesai, Mento akan membacakan ujub yang diamini oleh semua 

orang. Warga akan pergi setelah memakan sedikit bekal yang mereka bawa dan 

sisanya akan dibawa kembali pulang. 


