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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Kehidupan manusia baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial 

senantiasa berhubungan dengan nilai-nilai budaya baik melalui nilai-nilai adat, 

peraturan dan moral. Kehidupan manusia dimanapun tumbuh dan berkembang 

dalam ruang lingkup budaya yang memiliki nilai-nilai yang memberi motivasi dan 

arah bagi anggota masyarakat untuk berfikir, berbuat, bertingkah laku dan 

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 yang terkandung di dalamnya dapat berperan 

membimbing perilaku masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara. 

Tradisi Meron adalah tradisi yang dilaksanakan di Desa Sukolilo, 

Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati setiap bulan mulud, atau bertepatan dengan 

Maulud Nabi yang lebih dikenal dengan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. 

Tradisi Meron disini awalnya hanya menganut tradisi Sekaten yang dilaksanakan 

di Yogyakarta, karena Meron itu sendiri mempunyai makna “ramene tiron-tiron” 

atau dalam bahasa Indonesia berarti ramenya meniru-niru. 
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Sehari  sebelum diadakannya upacara, Meron dibuat secara gotong royong 

oleh masyarakat lingkungan perangkat masing-masing. Malam harinya tirakatan 

para sesepuh. Pagi harinya pukul 06.00 WIB Meron dikeluarkan di emper rumah, 

selesai sembahyang dzuhur Meron diarak menuju tempat masing-masing 

sepanjang jalan raya berjarak ± 1 km antar ujung. Para perangkat diiring menuju 

rumah Kepala Desa untuk selanjutnya bersama-sama mengarak Meron menuju 

halaman Masjid Besar. Upacara diadakan di halaman Masjid dipimpin oleh 

penghulu KUA Kecamatan. Setelah upacara panjatan selesai, dibagikan jadah 

pasar sebagai pralambang dari Kepala Desa kepada rakyatnya.  

Perlu diketahui bahwa tempat upacara sebelum tahun 1971 berada di dalam 

pasar. Dan hari upacara dilaksanakan menurut hitungan tahun ABOGE (Tahun 

Rebo Wage: Jawa). Malam harinya di rumah Kepala Desa menyelenggarakan 

tontonan Wayang Kulit sebagai alat wejangan kepada para perangkat desa yang 

tengah berkumpul. Sepekan setelah perayaan: ampyang, once, dan cucur 

dibagikan kepada rakyat. Sedang nasi ruroh dan buah-buahan dalam ancak 

(tampah) diperebutkan waktu upacara panjatan do’a selesai. Disimpulkan dari 

latar belakang di atas bahwa tradisi Meron mencakup peralatan, doa-doa, prosesi 

yang mengandung aspek pendidikan nilai religius. 

Berdasarkan pada latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk meneliti “ 

ASPEK PENDIDIKAN NILAI RELIGIUS DALAM PELAKSANAAN 

TRADISI MERON ( Studi Kasus di Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, 

Kabupaten Pati)” . 
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B. Perumusan Masalah atau Fokus Penelitian 

Permasalahan yang terkait dengan judul di atas, sangat luas sehingga tidak 

mungkin semua permasalahan dapat terselesaikan. Pembatasan masalah dan fokus 

masalah perlu ditentukan sehingga yang diteliti lebih jelas. Berdasarkan latar 

belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana sejarah dan latar belakang munculnya tradisi Meron di Desa 

Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati? 

2. Apa saja alat-alat yang digunakan dan makna yang terkandung dalam tradisi 

Meron di Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati? 

3. Bagaimana pelaksanaan tradisi Meron di Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, 

Kabupaten Pati? 

4. Bagaimana aspek pendidikan nilai religius pada tradisi Meron di Desa 

Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan titik puncak untuk merealisasikan aktivitas yang akan 

dilaksanakan sehingga dapat dirumuskan secara jelas. Pada penelitian ini, perlu 

adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang akan 

diteliti sehingga dapat bekerja secara terarah, dalam mencari data sebagai langkah 

pemecahan masalahnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendiskripsikan sejarah dan latar belakang munculnya tradisi Meron di 

Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. 



4 
 

2. Untuk menggambarkan alat-alat yang digunakan dan makna yang terkandung 

dalam tradisi Meron di Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati.  

3. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan tradisi Meron di Desa Sukolilo, 

Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. 

4. Untuk mendiskripsikan aspek pendidikan nilai religius pada tradisi Meron di 

Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. 

 

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis. 

a. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada 

khususnya, maupun bagi masyarakat pada umumya. 

b. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakrawala 

pengetahuan, khususnya mengenai tradisi Meron di Desa Sukolilo 

Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati sebagai bagian dari budaya bangsa 

Indonesia, yang secara langsung telah menyentuh kehidupan social budaya 

dan ekonomi masyarakat sekitarnya. 

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman penelitian berikutnya 

yang sejenis. 

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis 

a. Melalui kegiatan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah 

satu masukan dan kerangka acuan yang sangat berharga bagi para 
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pengambil keputusan, terutama dalam pengelolaan dan pelestarian tradisi 

Meron di Desa Sukolilo  

b. Sebagai calon pendidik, pengetahuan dan pengalaman selama mengadakan 

penelitian ini dapat ditransformasikan kepada peserta didik pada 

khususnya, maupun bagi masyarakat pada umumnya. 

 

E. Daftar Istilah 

Daftar istilah menurut Maryadi dkk. (2010:11), adalah “suatu penjelasan 

istilah-istilah yang terdapat dalam kata-kata kunci yang ada pada judul 

penelitian”. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Pendidikan : 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 diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

2. Religi : kepercayaan kepada Tuhan yang telah menciptakan alam beserta 

isinya. 

3. Aspek pendidikan religius : Identitas yang mengikat semua warga dan 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan yang dapat membentuk pola perilaku 

manusia sehingga melakukan tindakan-tindakan yang bersifat religi. 

4. Tradisi : Adat kebiasaan turun temurun ( dari nenek moyang ) yang masih 

dijalankan dalam masyarakat. 
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5. Tradisi Meron : Tradisi yang dilakukan pada bulan maulud untuk  

memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, yang pada awalnya 

menganut tradisi sekaten di Yogyakarta . 

 


