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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap manusia dalam kehidupannya selalu memiliki dorongan untuk 

melakukan suatu tindakan. Dorongan untuk melakukan suatu tindakan ini disebut 

dengan motivasi. Motivasi dalam diri manusia tidak terlepas dari kebutuhan 

individu masing-masing. Hampir sebagian besar aktivitas yang dilakukan manusia 

selalu disertai dengan kehendak, baik itu sadar maupun tak sadar, yang 

mendorong manusia untuk melakukan suatu aktivitas untuk mencapai tujuannya 

(Hariyanto, 1997). 

Munculnya motivasi tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan tertentu yang 

dapat bersifat instrinsik maupun ekstrinsik, secara tunggal maupun majemuk yang 

dapat mendorong motivasi bertindak. Kebutuhan instrinsik maupun ekstrinsik ini 

merupakan motif yang mendorong tindakan manusia (Falah, R. dkk, 2006). 

Manusia dengan berbagai latar belakang akan memiliki berbagai kehendak 

pula. Budaya yang melatarbelakangi manusia merupakan aspek yang penting 

untuk ikut menentukan apa dan bagaimana seseorang berperilaku. Hal ini 

disebabkan karena budaya itu sendiri merupakan sekumpulan nilai, norma, 

maupun keyakinan yang dimiliki oleh sekelompok orang dan dianggap dapat 

memelihara keberlangsungan kelompok tersebut (Hariyanto, 1997). 

Motivasi tertentu yang melekat pada individu atau kelompok masyarakat 

menjadikan mereka lebih dinamis, kreatif, dan momentil. Adanya motif yang 
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sama dalam kelompok masyarakat akan menjadikan masyarakat lebih konstruktif 

dalam berpikir dan meningkatkan kualitas kebudayaan adalah adanya motivasi 

religius (Krech dalam Wuryo dan Syifullah, 1983). 

Kajian mengenai motivasi telah banyak dilakukan, sebagai contoh yang 

dilakukan oleh filsuf-filsuf Yunani di abad ke-XIX telah menelaah mengenai 

motivasi, bahwasanya perilaku manusia disebabkan oleh pengaruh fisik dan 

spiritual. Para filsuf juga berpendapat bahwa pemikiran merupakan sumbangan 

terhadap dorongan manusia untuk bertindak, dimana pikiran adalah motivasi 

primer bagi manusia (Rosana dalam Falah, R. dkk, 2006). 

Salah satu naluri dasar dari manusia adalah pengakuan akan eksistensi 

Tuhan yang melahirkan berbagai macam ritual yang merupakan manifestasi dari 

penyembahan, penyerahan diri dan pengagungan terhadap Sang Khalik. Praktik-

praktik ritual ini merupakan praktik keagamaan yang bisa berasal dari teks-teks 

kitab suci yang menjadi pedomannya ataupun hasil kreasi olah pikir manusia. 

Keberadaan praktik-praktik ibadah ini tidak bisa dilepaskan dari proses sosial, 

dimana proses sosial yang terjadi akan membentuk suatu kebudayaan. Praktik-

praktik ritual adat yang ada juga tidak bisa terlepas dari proses akulturasi antara 

budaya dan agama, terutama agama Hindu, Budha, dan Islam (Falah, R. dkk, 

2006). 

Akulturasi dipahami sebagai fenomena yang akan terjadi ketika kelompok-

kelompok individu yang memiliki budaya berbeda terlibat dalam kontak secara 

langsung dengan tangan pertama yang berlangsung secara terus-menerus disertai 



 3 

perubahan yang terus-menerus, sejalan pola-pola budaya asal dari kelompok itu 

(Redfield, Linton dan Herskovitz dalam Berry, 1999). 

Islam sebagai salah satu agama yang diakui keberadaannya di Indonesia 

dengan seperangkat nilainya telah mempengaruhi pola budaya dan tradisi 

pemeluknya. Aspek sosial budaya dari masyarakat setempat ketika agama Islam 

mempengaruhinya tidak serta merta terkikis seketika, namun terjadi proses 

transformasi yang hingga kini masih berlangsung (Falah, R. dkk, 2006). 

Indonesia dengan aneka budaya, suku serta agama tetapi menjadi kesatuan 

nusantara dan membentuk satu kebudayaan Indonesia. Daerah Jawa khususnya, 

masih kental dengan budaya-budaya, sebagai contoh upacara slametan, mitoni, 

nyewu merupakan tradisi yang masih bertahan sampai saat ini. Masyarakat tetap 

melakukan tradisi-tradisi ini tentu di dorong oleh suatu motif yang tidak lain 

adalah untuk mendapat berkah dan mencari selamat hidup di dunia. Ritual 

slametan itu sendiri adalah kepercayaan kepada mitologi, yaitu mitos tentang roh-

roh yang menguasai alam semesta ini, sekaligus yang menentukan nasib manusia. 

Roh-roh itu jika dilupakan akan marah, agar roh-roh tersebut tidak murka maka 

warga masyarakat harus menyelenggarakan ritual slametan (Sujana, 2002). 

Ritual-ritual slametan itu sebenarnya suatu ritual dengan seribu 

permohonan, mulai dari permohonan agar sehat, hingga permohonan banyak 

rejeki tanpa kerja keras. Setiap ritual magis dapat dianggap sebagai suatu usaha 

untuk menjawab atau memecahkan persoalan hidup (Malinowski dalam Sujana, 

2002). 
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Praktik-praktik ritual adat khususnya dijawa masih banyak terpelihara 

sampai saat ini, salah satunya yaitu ritual adat sebaran apem “keong mas” di 

Pengging, Banyudono, Boyolali. 

Ritual adat sebaran apem “keong mas” adalah ritual tahunan yang 

dilaksanakan di kompleks masjid Cipto Mulyo Pengging. Tradisi ini sudah ada di 

Pengging, Banyudono, Boyolali sejak semasa hidup Raden Ngabei Yosodipuro. 

Dalam sejarahnya tradisi ini dikaitkan dengan peran penting R. Ng. Yosodipuro 

sebagai penyebar  agama Islam di sekitar wilayah Pengging. Karena kearifannya, 

masyarakat sering meminta petunjuk kepada R. Ng. Yosodipuro, termasuk ketika 

petani meminta bantuan mengatasi serangan hama keong mas. Yosodipuro 

kemudian memerintahkan para petani untuk mengambil keong mas yang ada di 

sawah, untuk kemudian dimasak dengan cara dikukus. Keong mas tersebut 

sebelumnya dibalut dengan janur. Setiap kali panen, janur bekas balutan keong 

tadi kemudian digunakan untuk membuat apem kukus. Apem kukus itu lalu 

dibagi-bagikan kepada masyarakat sebagai wujud syukur kepada Tuhan atas hasil 

panen yang diperoleh, selain itu apem yang terbungkus dari janur melambangkan 

permohonan ampun/maaf untuk mengharapkan cahaya atau bantuan dari Yang 

Maha Kuasa (http://64.203.71.11/kompas-cetak/0603/25/jateng/33392.htm). 

Daerah Pengging adalah daerah yang memiliki potensi untuk 

pengembangan kawasan pariwisata kabupaten Boyolali, banyak budaya-budaya 

dan ritual-ritual yang terpelihara didaerah Pengging, dari ritual mencari berkah di 

makam Yosodipuro, kungkum malam Jumat Pahing hingga ritual sebaran apem 

keong mas. Saat ini budaya-budaya yang dulu ada mulai dihidupkan kembali yang 



 5 

ditandai dengan pembangunan ataupun rehabilitasi tempat wisata di sekitar daerah 

Pengging yang dimaksudkan untuk meramaikan kawasan objek wisata Pengging. 

Seiring perkembangan jaman banyak budaya-budaya yang mulai 

kehilangan identitasnya, seperti halnya ritual adat sebaran apem “keong mas” ini. 

Ritual adat yang semula merupakan wujud syukur dan permohonan maaf kepada 

Sang Pencipta ini seiring perkembangan jaman ada yang meyakini bahwa akan 

mendapatkan berkah jika mendapatkan apem tersebut. Selain itu ritual adat yang 

sempat berhenti puluhan tahun ini dan baru dihidupkan kembali tahun 2004 lalu, 

sudah di rancang menjadi agenda wisata tahunan serta melestarikan tradisi yang 

mulai dilupakan masyarakat (http://64.203.71.11/kompas-

cetak/0603/25/jateng/33392.htm). 

Ritual adat sebaran apem yang pada awalnya merupakan ritual adat yang 

diadakan oleh Pujangga Paku Buwono dan masyarakat sekitar Pengging untuk 

saat ini mulai bergeser, untuk saat ini setelah berhenti beberapa tahun ritual adat 

ini diadakan oleh Dinas Pariwisat, selain itu apem yang disebarpun yang dulu 

dibuat oleh masyarakat sekitar untuk saat ini yang membuat apem adalah panitia 

pelaksanaan ritual adat oleh Dinas Pariwisata.  

Ritual adat sebaran apem “keong mas” ini meskipun telah dikemas sebagai 

event pariwisata diharapkan tidak melunturkan atau mengurangi nilai-nilai 

religiusitasnya sebagai kandungan asli tradisi ini. (http://64.203.71.11/kompas-

cetak/0603/25/jateng/33392.htm). 

Masyarakat tentu didorong dengan motif-motif tertentu untuk melakukan 

ritual adat sebaran apem “keong mas” ini, dari perwujudan rasa syukur, 
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permohonan maaf kepada Sang Pencipta, keyakinan mendapat berkah hingga 

agenda wisata tahunan yang digunakan untuk menarik wisatawan oleh Dinas 

Pariwisata setempat. Hal ini dikarenakan manusia dalam hidup ini tidak akan 

pernah berhenti untuk mencapai tujuannya, manusia dengan berbagai macam cara 

dan kemampuannya juga memiliki keperluan yang ingin dicapai. 

Perbedaan tujuan dan keperluan dari masing-masing lapisan masyarakat 

inilah yang membuat lunturnya nilai-nilai asli yang terkandung dalam ritual 

sebaran apem ini. 

Berdasarkan uraian dan perbedaan tujuan serta keperluan masing-masing 

lapisan masyarakat ini dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut : 

Apa motivasi yang melatarbelakangi masyarakat untuk melakukan ritual adat 

sebaran apem “keong mas” di Pengging, Banyudono, Boyolali ini? 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mendeskripsikan 

motivasi yang melatarbelakangi warga masyarakat untuk melakukan ritual adat 

sebaran apem “keong mas” di Pengging, Banyudono, Boyolali. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terhadap 

bidang psikologi, khususnya bidang psikologi sosial yang berkaitan antara 

motivasi dengan perilaku melakukan ritual adat sebaran apem. 
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2. Manfaat praktis 

a. Bagi Pemerintah Desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan 

untuk mengetahui motivasi masyarakat dalam melakukan ritual adat, 

sehingga dapat dimanfaatkan untuk membina masyarakat agar masyarakat 

lebih mendukung pelaksanaan ritual adat sehingga masyarakat lebih khas 

dengan identitas tertentu dalam bermasyarakat dan meningkatkan kualitas 

kebudayaan tersebut, serta tetap menjaga keberlangsungan ritual adat yang 

ada. 

b. Bagi subjek penelitian, untuk mengetahui lebih jauh mengenai faktor-

faktor yang menyebabkan melakukan ritual adat sebaran apem, sehingga 

masyarakat mempunyai motivasi yang tinggi dalam melakukan ritual adat 

sebaran apem ini, karena semua itu secara tidak langsung akan 

memberikan dampak positif terhadap pengembangan perekonomian 

masyarakat. 

c. Bagi peneliti lain, sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya 

yang tertarik untuk melakukan penelitian tentang ritual adat sebaran apem 

“keong mas” dan diharapkan lebih mengembangkan dan menyempurnakan 

melalui penelitian selanjutnya. 

 




