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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Adat warisan leluhur memang sudah ada dan menjadi tradisi dalam 

kehidupan masyarakat di negara Indonesia yang kaya akan adat dan budaya 

warisan nenek moyang. Salah satu yang menarik adalah upacara Rasulan. Yang 

merupakan upacara tradisi warisan leluhur nenek moyang sudah banyak 

dihilangkan oleh penerusnya. Namun tidak sedikit juga masih ada beberapa 

masyarakat yang melestarikan adat ini. 

Semakin lama adanya adat dan kebudayaan semakin dihilangkan oleh 

masyarakatnya sendiri, yang seharusnya berperan untuk melestarikan adat dan 

kebudayaan warisan nenek moyang. Dizaman yang semakin modern ini fikiran 

masyarakat semakin maju dan berfikir praktis. Karena perubahan pola hidup 

dalam masyarakat itulah yang menjadikan masyarakat berfikiran bahwa adat 

warisan masyarakat itu kuno atau ketinggalan zaman atau banyak juga yang 

beranggapan tradisi itu sudah menyalahi agama. Apapun pendapat yang ada tidak 

mengurangi kekhusukan masyarakat yang percaya adanya adat yang sudah ada 

sejak nenek moyang mereka ini. Justru dengan ada banyaknya pendapat dapat 

dijadikan suatu penelitian.  

Kebudayaan merupakan “jumlah” dari seluruh sikap, adat istiadat, dan 

kepercayaan yang membedakan sekelompok orang dengan kelompok lain, 

kebudayaan diwujudkan melalui bahasa, objek material, ritual, institusi sekolah, 
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dan kesenian, dari suatu generasi kepada generasi berikutnya. (Dictionary of 

Cultural Literacy). Untuk memahami kebudayaan secara keselurahan ada baiknya 

mengemukakan beberapa konsep yang berkaitan dengan kebudayaan, beberapa 

diantaranya selalu digunakan secara bergantian dalam membahas komunikasi 

antar budaya. 

Kebudayaan tradisional di Indonesia sangat beragam. Salah satu ragam dari 

kebudayaan tradisonal adalah upacara tradisional. Upacara tradisional biasanya 

berkaitan dengan kepercayaan atau religi adalah salah satu unsur kebudayaan 

yang paling sulit berubah dibandingkan unsur kebudayaan yang lain. Upacara 

tradisional tersebut merupakan upaya manusia untuk mencari keselamatan, 

ketentraman dan sekaligus menjaga kelestarian. Misal upacara Rasulan atau 

istilah di masyarakat Nadipiro disebut Bersih desa merupakan tradisi yang saat ini 

masih dilaksanakan.  

   Hampir setiap desa setiap tahun mengadakan acara Rasulan dengan 

mengundang wayang kulit atau kesenian lainnya  pada waktu acara tersebut 

dilaksanakan. Biasanya dilaksanakan setelah musim panen yang kedua atau sudah 

musim kemarau. Dalam teknis pelaksanaannya pemerintah desa membentuk 

panitia Rasulan dan kemudian panitia Rasulan merencanakan acara ,waktu 

pelaksanaan serta jumlah biaya  yang dibutuhkan. Setelah teknis pelaksanaan di 

putuskan kemudian biaya pelaksanaan dibebankan kepada warga masyarakat 

perkeluarga. Besar kecilnya biaya yang ditanggung warga tergantung beberapa 

hal: 

1. Dhalang yang di undang : terkenal, atau dhalang biasa 
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2. Jumlah acara yang akan dilaksanakan : Wayang kulit, kethoprak, ledhek ( 

tayub)dan kesenian lainnya. 

Bila dhalang wayang kulit yang diundang dalang yang sudah terkenal di 

tingkat nasional maka biaya untuk dhalang dan perangkatnya bisa mencapai 20 

juta atau lebih. Tetapi bila dhalang yang diundang dhalang biasa maka biaya agak 

lebih murah. Bila tambahan acara lebih banyak maka dana yang ditanggung warga 

masyarakat akan bertambah besar pula. Selain biaya untuk pelaksanaan acara 

rasulan tersebut para warga juga harus menyediakan masakan-masakan khas 

rasulan; Nasi uduk, peyek, jangan lombok, abon atau srondeng, gudheg , mie, 

daging ayam atau telur untuk ingkung dan sebagainya. 

Sesungguh nya maksud dan tujuan adanya Rasulan dari beberapa sumber 

orang tua maksud rasulan adalah untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa 

supaya dalam kehidupannya diberi keselamatan dan kemudahan dalam mencari 

rezeki dan juga sekaligus ucapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 

pemberian hasil panen yang telah dilaksankan.  

Tradisi Upacara Rasulan di lakukan pada bulan juli Dari pelaksanaan 

Rasulan terdapat unsur Pendidikan Religius. Aspek Pendidikan Religius pada 

tradisi yaitu, untuk memahami bagai mana unsur agama dapat dijadikan sebagai 

bagian dari suatu tradisi. Berdasarkan pada latar belakang tersebut peneliti tertarik 

untuk menliti Aspek Pendidikan Religius pada tradisi Upacara Rasulan di Dukuh 

Ngadipiro Desa Grajegan  Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo. 
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B. Rumusan Masalah 

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

mungkin semua permasalahan dapat terselesaikan. Maka dari itu perlu 

pembatasan masalah dan fokus masalah sehingga yang diteliti lebih jelas. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana sejarah muncul nya tradisi Rasulan di Dukuh Ngadipiro, Desa 

Grajegan Kecamatan   Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo? 

2. Apa saja perlengkapan yang digunakan pada tradisi Rasulan di Dukuh 

Ngadipiro,Desa Grajegan, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo? 

3. Bagaimana pelaksanaan tradisi Rasulan di Dukuh Ngadipiro, Desa Grajegan, 

Kecamatan Tawangsari,  Kabupaten Sukoharjo? 

4. Bagaimana Aspek Pendidikan Religius pada tardisi Rasulan di Dukuh 

Ngadipiro,Desa Grajegan,  Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo? 

  

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 menggambarkan sejarah muncul nya tradisi Rasulan di Dukuh 

Ngadipiro,Desa Grajegan, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo. 
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2. Untuk Mengetahui perlengkapan yang digunakan pada tradisi Rasulan di 

Dukuh Ngadipiro, Desa Grajegan,  Kecamatan Tawangsari, Kabupaten 

Sukoharjo. 

3. Untuk menggambarkan pelaksanaan tradisi Rasulan di Dukuh Ngadipiro, 

Desa Grajegan, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo. 

4. Untuk memahami Aspek Pendidikan Religius pada tradisi Rasulan di Dukuh 

Ngadipiro, Desa Grajegan, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo. 

   

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis 

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

memberikan konstribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada 

kususnya, maupan masyarakat pada umumnya. 

b. Melaui penelitian ini di harap kan dapat memperluas cakrawala 

pengetahuan, khusus nya mengenai tradisi Rasulan di Dukuh Ngadipiro 

Desa Grajegan Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo. Sebagai 

bagian dari budaya bangsa indonesia yang secara langsung telah 

menyentuh kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat sekitar nya. 

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman penelitian 

berikutnya yang sejenis. 
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2. Manfaat kegunaan praktis 

a. Bagi peneliti: Pengetahuan dan pengalaman selama mengadakan penelitian 

ini dapat di tranformasikan kepada peserta didik pada kususnya maupun 

masyarakat pada umumnya. 

b. Bagi Masyarakat: Memahami mengenai pelaksanaan tradisi Rasulan di 

Desa Ngadipiro Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo. 

c. Bagi desa/pemerintah desa: Melalui kegiatan penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai satu masukan kerangka acuan yang sangat berharga bagi 

pengambil keputusan, terutama dalam pengelolaan dan pelestarian tradisi 

Rasulan Di desa Ngadipiro Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo 

 

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: 

Pendidikan: Usaha sadarkan rencana untuk memwujudkan suasana pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembengkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, aklak 

mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. 

Religi: Kepercayaan kepada Tuhan yang telah menciptakan alam beserta isi nya.  

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

kan dalam masyarakat. 


