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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang  Masalah Penelitian 

Kehidupan manusia baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota 

masyarakat senantiasa berhubungan dengan nilai-nilai budaya baik melalui adat 

istiadat, peraturan dan moral. Kehidupan manusia di manapun tumbuh dan 

berkembang dalam ruang lingkup budaya yang memiliki nilai-nilai yang memberi 

motivasi dan arah bagi anggota masyarakat untuk berpikir, berbuat, bertingkah, 

serta bersikap. 

Budaya pada hakekatnya adalah cerminan nilai-nilai dari sekumpulan 

manusia yang ada di dalamnya. Indonesia merupakan salah satu negara yang 

memiliki keanekaragaman budaya, karenanya pelestarian budaya yang ada 

menjadi keharusan. Agar nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya 

dapat berperan membimbing perilaku masyarakat dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Menurut kamus bagi istilah kejawen atau kejawaan sebagaimana dikutip 

Niels Mulder (1985:16), dalam bahasa inngris adalah Javaneseness, Javanism 

yang merupakan suatu cap diskripsi bagi unsur-unsur kebudayaan jawa yang 

dianggap sebagai pada hakikatnya jawa dan yang mendefinisikannya sebagai 

suatu khategori khas. Tradisi kejawen adalah sangat kaya dan mencangkup suatu 

kepustakaan luas yang meliputi paling kurang seribu tahun. Secara setengah sadar 

dan setengah tak sadar, tradisi kejawen ini digunakan sebagai referensi untuk 
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menerangkan dan merasionalkan tingkah laku sehari-hari, sekurang-kurangnya 

dari orang jawa tengah bagian selatan. Dalam pandangan kejawen pengetahuan 

yang sebenarnya adalah bersifat gaib dan subyektif sekaligus, merupakan suatu 

wawasan pribadi atas sesuatu yang sebenarnya dan mengenai susunannya yang 

tidak dapat dirumuskan secara obyektif. Oleh karena itu ajaran-ajaran jawa penuh 

dengan simbolisme dan ilmu rahasia (ngelmu) yang memacu angan-angan dan 

renungan (Niels Mulder, 1985:24). 

Adapun salah satu kehidupan budaya diantaranya adalah budaya jawa yang 

ada di jawa tengah, yang mana adat istiadat dan upacara adat tersebut sangat 

menarik bagi kita untuk datang mengadakan pengamatan atau penelitian. Adapun 

kebudayaan yang terdapat di lereng gunung merbabu Desa Batur, Dusun 

Thekelan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang terdapat tradisi yang disebut 

“Cukur Rambut Gombak”. Rambut gombak adalah sebuah rambut yang tumbuh 

lebih dari sehelai dengan bentuk menggumpal. Ciri - cirinya seorang anak yang 

akan tumbuh rambut gombak biasanya disertai demam yang tinggi. Sampai 

dengan saat ini keberadaan rambut gombak di lereng gunung merbabu masih 

menjadi misteri dan belum ada penelitian medis mengenai fenomena tersebut. 

Kehidupan di lereng gunung merbabu, yang mana penduduknya mayoritas 

bercocok tanam, misalnya  menanam ketela, palawija serta sayur-sayuran. Namun 

tidak membuat masyarakat disekitar lereng gunung merbabu patah semangat 

dalam menjalani kehidupannya. Di Desa Batur, Dusun Thekelan terdapat tiga 

agama yaitu agama islam, Buddha dan kristen. Kelebihan dimana perbedaan 
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agama satu dengan yang lain dapat hidup berdampingan. Masyarakat disana lebih 

mementingkan ketentraman, solidaritas serta kerukunan satu dengan yang lainnya. 

Di lereng gunung merbabu Desa Batur, Dusun Thekelan menganggap 

keagamaan orang jawa kejawen ditentukan oleh kepercayaan pada berbagai 

macam roh yang tak kelihatan, yang menimbulkan kecelakaan dan penyakit 

apabila mereka dibuat marah atau kita kurang hati-hati. Rittus riligius penduduk 

asli di Desa Batur, Dusun Thekelan adalah dengan ritual pokok untuk 

melanjudkan, mempertahankan adalah dengan slametan, suatu perjamuan makan 

bersama yang bersifat sosio-religius di mana tetangga berikut sanak keluarga dan 

teman ikut serta di dalamnya ( Niels Mulder,1985:28), misalnya saja dalam 

upacara cukur rambut gombak, dimana adat ini erat sekali dengan  nilai mistik 

didalamnya. 

Dalam slametan upacara adat terungkap nilai-nilai yang dirasakan oleh 

orang jawa yaitu nilai kebersamaan, ketetanggaan, dan kerukunan. Sekaligus 

slametan menimbulkan suatu perasaan kuat bahwa semua warga desa adalah sama 

derajatnya satu sama lain, kecuali ada kedudukan yang lebih tinggi. Adapun 

tujuan slametan yang dikutip (Niels Mulder 1985:28) dalam Koentjaraningrat 

(1960:95) bahwa tujuan slametan adalah untuk mencapai keadaan yang slamet, 

yaitu “ Suatu keadaan di mana peristiwa-peristiwa akan bergerak mengikuti jalan 

yang telah ditetapkan dengan lancar dan tak akan jadi kemalangan-kemalangan 

kepada sembarang orang”. Dari uraian di atas inilah ketertarikan penulis untuk 

mengambil judul skripsi tentang “ Aspek Pendidikan Nilai Dalam Upacara  Cukur 
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Rambut Gombak Studi di Desa Batur Dusun Thekelan Kecamatan Getasan 

Kabupaten Semarang”. 

 

B. Perumusan Masalah atau Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan 

atau fokus penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana latar belakang dan sejarah  munculnya Tradisi Cukur Rambut 

Gombak di Desa Batur Dusun Thekelan Kecamatan Getasan Kabupaten 

Semarang? 

2. Apa saja alat - alat yang digunakan serta makna yang terkandung dalam Cukur 

Rambut Gombak di Desa Batur Dusun Thekelan Kecamatan Getasan 

Kabupaten Semarang? 

3. Bagaimana prosesi Tradisi Cukur Rambut Gombak di Desa Batur Dusun 

Thekelan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang? 

4. Apa saja aspek pendidikan nilai dalam  Upacara Cukur Rambut Gombak di 

Desa Batur Dusun Thekelan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan latar belakang dan sejarah  munculnya Tradisi Cukur 

Rambut Gombak  di Desa Batur Dusun Thekelan Kecamatan Getasan 

Kabupaten Semarang. 



5 
 

2. Untuk menggambarkan alat - alat yang digunakan serta makna yang 

terkandung dalam Tradisi Cukur Rambut Gombak  di Desa Batur Dusun 

Thekelan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. 

3. Untuk mendeskripsikan prosesi Upacara Cukur Rambut Gombak  di Desa 

Batur Dusun Thekelan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. 

4. Untuk menguraikan aspek pendidikan nilai dalam Upacara Cukur Rambut 

Gombak  di Desa Batur Dusun Thekelan Kecamatan Getasan Kabupaten 

Semarang. 

 

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

Suatu penelitian sudah tentu diharapkan mempunyai manfaat yang dapat 

dikembangkan, begitu juga dengan penelitian ini nantinya diharapkan juga 

mampu memberikan manfaat terutama pada segi teoritik maupun praktisnya, 

manfaat tersebut secara terperinci adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya khasanah ilmu dan 

memberi sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan, terutama bagi penelitian 

cerita rakyat. 

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis 

a. Bagi pembaca 

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru dan pemahaman yang 

mendalam tentang salah satu  mitos yang sampai sekarang masih dipercaya 

oleh masyarakat di sekitar lereng gunung merbabu. 
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b. Bagi Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan, Penelitian ini dapat 

digunakan sebagai referensi dan bahan pertimbangan bagi para mahasiswa 

dalam membentuk gagasan baru yang lebih kreatif di masa yang akan 

datang demi kemajuan diri mahasiswa dan jurusan. 

c. Bagi Pendidikan  

Penelitian mengenai tradisi upacara cukur rambut gombak ini dapat 

memberikan referensi atau  masukan-masukan bagi guru-guru, khususnya 

pada nilai-nilai pendidikan  yang terdapat pada tradisi upacara cukur rambut 

gombak. 

 

E. Daftar Istilah 

Dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti mengenai Aspek Pendidikan 

Nilai dalam Upacara Cukur Rambut Gombak (Studi di Desa Batur Dusun 

Thekelan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang), Oleh karena itu, peneliti 

perlu mengetahui: 

1. Pengertian Tradisi. 

Tradisi yaitu adat kebiasaan turun temurun yang masih dijalankan oleh 

masyarakat. 

2. Pengertian Rambut Gombak. 

Rambut Gombak yaitu rambut yang tumbuh lebih dari sehelai dengan bentuk 

menggumpal mirip seperti rambut dikalangan musisi reggae. 

3. Pengertian Upacara. 
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Aktivitas yang dilakukan di waktu-waktu tertentu. Upacara dapat dilakukan 

untuk memperingati sebuah kejadian maupun penyambutan. 

4. Pengertian Nilai. 

Nilai yaitu pengertian-pengertian (conception) yang dihayati seseorang 

mengenai apa yang lebih penting atau kurang penting, apa yang lebih baik, dan 

apa yang lebih benar atau kurang benar. 

5. Pengertian pendidikan. 

Pendidikan yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Upacara_penerimaan&action=edit&redlink=1

