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ABSTRAK 

 

OBYEK WISATA RELIGIUS MAKAM RADEN NGABEHI YOSODIPURO 

DESA PENGGING KECAMATAN BANYUDONO  

KABUPATEN BOYOLALI 
 

Pratama Willy Priyatma,  A220090072,  Jurusan  Pendidikan  Pancasila  dan 

Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta 2013. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan latar belakang wisata 

religius ziarah makam di makam R. Ngabehi Yosodipuro di Pengging Boyolali; 

(2) mendeskripsikan profil para peziarah; (3) mendeskripsikan pelaksanaan wisata 

religius berupa sanggaran dan ngalap berkah apem; (4) mengetahui aspek 

pendidikan nilai religius dari ziarah makam R. Ngabehi Yosodipuro di Pengging 

Boyolali bagi para peziarah. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang dilaksanakan di 

lapangan. Sumber data diperoleh melalui informan, tempat dan peristiwa, serta 

dokumen. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. 

Wawancara dilakukan dengan pengunjung/peziarah, juru kunci makam, dan  kiai 

(ustad) atau ulama pemuka agama Islam. Teknik analisis data menggunakan 

analisis kualitatif. Prosedur dalam penelitian ini terdapat empat tahap yaitu pra 

lapangan, penelitian lapangan, analisis data dan analisis dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Latar belakang adanya wisata 

religius berupa ziarah makam R. Ngabehi Yosodipuro di Pengging Boyolali 

adalah karisma yang dimiliki oleh R. Ng. Yosodipuro dan kepercayaan 

masyarakat terhadap kekuatan yang dimiliki sehingga banyak mengundang 

peziarah yang datang untuk berziarah; (2) Profil para peziarah di Makam R. 

Ngabehi Yosodipuro di Pengging Boyolali ditinjau dari demografi adalah 

mayoritas berusia antara 31 – 50 tahun, berjenis kelamin laki-laki, dan pernah 

datang beberapa kali sebelumnya. Ditinjau dari bacaan mayoritas responden 

membaca doa ziarah sekaligus mantra ketika berada di kompleks makam R. Ng. 

Yosodipuro. Ditinjau dari maksud dan tujuan para peziarah mayoritas adalah 

untuk memohon berkah atas usahanya; (3) Pelaksanaan wisata religius di makam 

R. Ngabehi Yosodipuro di Pengging Boyolali dibagi menjadi dua yaitu upacara 

sanggaran yang dilaksanakan setiap malam Jum'at Pahing dan Ngalap Berkah 

Paringan Apem Kukus Keong Emas yang dilaksanakan pada hari Jum'at 

pertengahan bulan Sapar; (4) Aspek pendidikan nilai religius dari ziarah Makam 

R. Ngabehi Yosodipuro di Pengging Boyolali tidak bisa dilepaskan dari motivasi 

yang mendasari para peziarah untuk mengikuti proses ziarah ”sanggaran”, yaitu 

(1) mengamalkan ajaran agama untuk melakukan ziarah kubur; (2) mengatasi 

permasalahan hidup, motivasi ini lebih mendekatkan kepada kemusyrikan.  

 

Kata kunci: nilai religius, ziarah, makam Raden Ngabehi Yosodipuro  
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A. Pendahuluan 

Masyarakat Jawa sangat kental dengan masalah tradisi dan budaya. Orang 

Jawa umumnya senang dengan prinsip hidup sederhana, dengan sengaja mencari 

kesukaran maupun kesengsaraan untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau 

biasa disebut dengan tirakatan karena mereka percaya bahwa orang yang telah 

melakukan usaha yang semacam itu kelak akan mendapat pahala 

(Koentjaraningrat, 2004:364). Beberapa makam dikunjungi untuk memohon doa 

restu kepada nenek moyang, terutama bila seseorang menghadapi tugas berat, 

akan bepergian jauh atau bila ada keinginan yang sangat besar untuk memperoleh 

suatu hal (Koentjaraningrat, 2004:364). Dengan kata lain berkunjung ke makam 

sama halnya dengan tirakatan, yaitu sama-sama untuk mencapai sesuatu yang 

diinginkan (agar keinginannya dapat terkabul). 

Raden Ngabehi (R. Ng) Yosodipuro ádalah seorang Pujangga sekaligus 

ulama yang menyebarkan agama Islam hidup pada masa pemerintahan 

Pakubuwono II.  Acara Saparan dilaksanakan tepat di perempatan depan Masjid 

Cipto Mulyo, kompleks wisata Umbul Pengging. Malam sebelumnya diadakan 

prosesi melakukan doa dan tahlil di Masjid Cipto Mulyo dan dilanjutkan ziarah di 

makam R. Ng Yosodipuro kemudian dilanjutkan dengan upacar kenduri serta 

Sanggaran. Selanjutnya ritual diawali dengan kirab budaya dan arak-arakan dua 

buah gunungan apem serta berbagi macam kesenian daerah setempat. Dimulai di 

depan kantor kecamatan Banyudono menuju halaman Masjid Cipto Mulyo. Acara 

ini dihadari oleh pejabat daerah setempat, trah dari R. Ng Yosodipuro serta 

kerabat Keraton Surakarta Hadiningrat. 
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Wisata religi dengan ziarah di makam R. Ngabehi Yosodipuro Pengging 

terkenal dengan ritual sanggaran dan sebaran apem untuk memperingati bulan 

Sapar. Hal ini dimulai karena pengaruh R. Ng Yosodipura yang berjasa dalam 

membawa rakyat Pengging dalam meningkatkan hasil pertanian dan mengusir 

hama. Tradisi-tradisi di kompleks Makam R. Ngabehi Yosodipuro Pengging 

tersebut menjadi sebuah nilai budaya yang dapat menjadi khasanah kekayaan 

budaya bangsa Indonesia. Dalam lingkup pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan, tradisi masyarakat tersebut menunjukkan keanekaragaman 

suku bangsa dan kebudayaan bangsa Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika.  

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul: 

”OBYEK WISATA RELIGIUS MAKAM RADEN NGABEHI YOSODIPURO 

DESA PENGGING KECAMATAN BANYUDONO KABUPATEN 

BOYOLALI.” 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Untuk mendeskripsikan latar belakang wisata religius ziarah makam di 

makam R. Ngabehi Yosodipuro di Pengging Boyolali 

2. Untuk mendeskripsikan profil para peziarah di makam R. Ngabehi 

Yosodipuro di Pengging Boyolali 

3. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan wisata religius berupa sanggaran dan 

ngalap berkah apem di makam R. Ngabehi Yosodipuro di Pengging Boyolali 

4. Untuk mengetahui aspek pendidikan nilai religius dari ziarah makam R. 

Ngabehi Yosodipuro di Pengging Boyolali bagi para peziarah 
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C. Kerangka Pemikiran 

Sumarjo (2000:135) mengatakan bahwa nilai adalah sesuatu yang bersifat 

subjektif bergantung pada manusia yang menilainya. Karena subjektif, maka 

setiap orang, kelompok orang atau masyarakat memiliki nilai-nilainya sendiri-

sendiri. Sesuatu dikatakan mengandung nilai seni atau tidak amat bergantung 

orang di luar dirinya atau kelompoknya yang menilai. Nilai juga berkonteks 

praktis. Dalam hal ini sesuatu dianggap bernilai karena dianggap memiliki 

kegunaan dalam kehidupan. 

Menurut Rosyadi (2005: 90) religi merupakan suatu kesadaran yang 

menggejala secara mendalam dalam lubuk hati manusia sebagai human nature. 

Religi tidak hanya menyangkut segi kehidupan secara lahiriah melainkan juga 

menyangkut keseluruhan diri pribadi manusia secara total dalam integrasinya 

hubungan ke dalam keesaan Tuhan. Nilai-nilai religious bertujuan untuk mendidik 

agar manusia lebih baik menurut tuntunan agama dan selalu ingat kepada Tuhan. 

Nilai-nilai religius yang terkandung dalam karya sastra dimaksudkan agar 

penikmat karya tersebut mendapatkan renungan-renungan batin dalam kehidupan 

yang bersumber pada nilai-nilai agama.  

Menurut Madjid (2000: 3) ada bebrapa nilai-nilai religius (keagamaan) 

yang harus ditanamkan pada anak dan kegiatan menanamkan nilai-nilai 

pendidikan inilah yang sesungguhnya menjadi inti pendidikan keagamaan. Nilai-

nilai Islam yang dimaksud adalah akidah, akhlak dan ibadah.  
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Desain kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

Keterangan: 

Tradisi-tradisi di kompleks Makam R. Ngabehi Yosodipuro Pengging 

menjadi sebuah nilai budaya yang dapat menjadi khasanah kekayaan budaya 

bangsa Indonesia. Dalam lingkup pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

Tradisi masyarakat tersebut menunjukkan keanekaragaman suku bangsa dan 

kebudayaan bangsa Indonesia. Konsep multi budaya ini mengusung semangat 

untuk hidup berdampingan secara damai dalam perbedaan kultur yang ada baik 

secara individual maupun secara kelompok dan masyarakat. 
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dan kebudayaan masyarakat  
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Nilai-nilai 
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Pendidikan nilai-nilai 
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Gambaran dan aspek pendidikan 

religius dalam tradisi ziarah Makam 

Yosodipuro Pengging Boyolali 

 

Ziarah makam 
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D. Metode Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang dilaksanakan di lapangan 

(field research). Strategi penelitian menggunakan studi kasus tunggal 

terperancang. Studi kasus dalam penelitian ini adalah wisata religi di Makam R. 

Ngabehi Yosodipuro yaitu di Pengging Boyolali. Sumber data utama penelitian 

kualitatif ini adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan 

seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data dalam penelitian adalah:  

1. Informan, yaitu   

a. Pengunjung/Peziarah di Makam R. Ngabehi Yosodipuro Pengging 

Boyolali 

b. Juru kunci Makam R. Ngabehi Yosodipuro Pengging Boyolali 

c. Kiai (ustad) atau ulama pemuka agama Islam 

2. Tempat dan Peristiwa, adalah mengenai pelaksanaan wisata religius di Makam 

Rng Yosodipuro. 

3. Dokumen, adalah Buku “Mengenal R. Ng. Yosodipuro yang diterbitkan oleh 

Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Tengah. 

Sesuai dengan karakteristik yang diperlukan untuk keperluan penelitian ini 

maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 

1. Wawancara, yaitu tanya jawab dengan informan 

2. Observasi Langsung, yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh 

peneliti guna mencari data yang diperlukan dalam sebuah penelitian. 

Observasi adalah pengumpulan data untuk menghimpun data dan penelitian 

melalui pengamatan panca indera 
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3. Mencatat arsip maupun dokumen, adalah cara pengumpulan data dengan 

menelaah dokumen yang tersedia sesuai dengan permasalahan penelitian. 

Validitas data menggunakan trianggulasi data yaitu a hasil kajian 

pendidikan nilai-nilai religius dalam tradisi ziarah di Makam R. Ngabehi 

Yosodipuro Pengging Boyolali yang diperoleh  dari hasil observasi, wawancara, 

dan studi pustaka akan saling dicross-chek untuk kevalidannya. Teknik analisis 

data menggunakan analisis kualitatif dengan model interaktif baik dalam 

pengumpulan data, reduksi data, sampai pada penarikan kesimpulan.  

 

E. Hasil Penelitian 

1. Latar Belakang Wisata Religius Ziarah Makam R. Ngabehi Yosodipuro di 

Pengging Boyolali 

Pengging secara administratif termasuk dalam Kecamatan Banyudono, 

Kabupaten Boyolali. Letak Pengging kurang lebih lima belas kilometer (15 Km) 

ke arah barat kota Solo. Ziarah makam di Makam Raden Ngabehi Yosodipuro di 

Pengging Boyolali adalah tradisi yang sudah turun-temurun dilakukan oleh 

masyarakat di Surakarta dan sekitarnya. Makam yang diziarahi tersebut adalah 

makam dari Raden Ngabehi Yasadipura Tus Pajang atau yang lebih terkenal 

dengan sebutan Yasadipura I (lahir tahun 1729 – wafat tahun 1802). Beliau adalah 

pujangga besar dari Kasunanan Surakarta yang dianggap oleh masyarakat sebagai 

orang yang dihormati, mempunyai sifat bijaksana, adil dan sangat welas asih. 

Karisma yang dimiliki oleh R. Ng.Yosodipuro I dan kepercayaan masyarakat 

terhadap kekuatan yang dimiliki oleh R. Ng.Yosodipuro I tersebut maka banyak 

mengundang peziarah yang datang untuk berziarah ke makamnya. 
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2. Profil para Peziarah di Makam R. Ngabehi Yosodipuro di Pengging Boyolali 

Responden yang berziarah di makam R. Ng. Yosodipuro mayoritas 

berjenis kelamin laki-laki yang berusia antara 31 – 50 tahun. Mayoritas responden 

membaca doa ziarah sekaligus mantra ketika berada di kompleks makam R. Ng. 

Yosodipuro. Ini merupakan manifestasi pengalaman ajaran Islam, disamping itu 

merupakan penghormatan terhadap para sesepuh yang dituangkan ke dalam 

pelaksanaan ziarah kubur. Sebagian besar responden datang ke makam R. Ng. 

Yosodipuro untuk memohon berkah atas usahanya.  

3. Pelaksanaan Wisata Religius di Makam R. Ngabehi Yosodipuro di Pengging 

Boyolali 

a. Sanggaran 

Tradisi ziarah di makam R. Ng. Yosodipuro I juga dikenal dengan nama 

Upacara Sanggaran. Sanggaran dilaksanakan setiap malam Jum'at Pahing. 

Upacara ini menggunakan janur kuning yang disediakan oleh juru kunci, 

dilaksanakan sejak sore sampai menjelang tengah malam, dalam janur kuning 

akan terdapat tulisan Arab yang dapat dibaca dan diterjemahkan maknanya oleh 

juru kunci yang merupakan jawaban atas maksud peziarah. Pada akhir upacara 

sanggaran, apabila telah terbaca huruf Arab yang tertera pada janur kuning 

tersebut, ini berarti bahwa para peziarah yang ikut upacara ziarah tersebut telah 

mendapatkan jawaban dari apa yang menjadi diinginkannya, setelah itu tinggal 

meyakini makna tulisan yang tertera pada janur kuning yang disanggarkan. Tidak 

ada peraturan khusus bagi pezirah yang datang ke makam Eyang, yang paling 

penting adalah menjaga sopan santun baik dari kata-katanya maupun perilakunya. 
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Tidak membawa senjata, minuman keras, kalau meminta foto harus lapor pada 

saya dan juga tidak boleh mengganggu ketentraman. Kalau itu tidak dilaksanakan 

maka tanggung sendiri akibatnya. 

b. Ngalap Berkah Paringan Apem Kukus Keong Emas 

Upacara ini merupakan tradisi berebut makanan dengan perwujudan 

menerima pembagian kue terbungkus janur yang telah didukung dengan mantera 

dan do'a oleh kyai dan ulama yang berlokasi di makam Astono luhur R. Ng. 

Yosodipuro pada malam Jum'at pertengahan bulan Sapar dan dibagikan pada 

Jum'at siang setelah sholat Jum'at.  

 

4. Aspek Pendidikan Nilai Religius dari Ziarah Makam di Makam R. Ngabehi 

Yosodipuro di Pengging Boyolali 

Aspek pendidikan nilai religius yang berkaitan dengan tradisi ziarah di 

makam R. Ngabehi Yosodipuro tidak bisa dilepaskan dari motivasi yang 

mendasari para peziarah untuk mengikuti proses ziarah ”sanggaran”.Dalam hal ini 

peziarah yang datang ke Makam R. Ng. Yosodipuro dapat dilihat dari beberapa 

motivasi, dan dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:  

a. Motivasi mengamalkan ajaran agama, peziarah yang datang ke Makam R. Ng. 

Yosodipuro adalah mereka yang mempunyai motivasi untuk sekedar 

mengamalkan ajaran agama. dan juga mengambil pelajaran dari perilaku R. 

Ng. Yosodipuro semasa hidupnya.  

b. Mengatasi permasalahan hidup (meminta berkah), mereka menganggap bahwa 

Makam R. Ng. Yosodipuro itu mempunyai kekeramatan tertentu. Pelaksanaan 

ziarah yang dilakukan kelompok ini lebih mendekatkan kepada kemusyrikan. 

Karena perbuatan tersebut tidak lagi berfungsi untuk mengambil „itibar atau 
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mendoakan orang yang sudah meninggal, melainkan mereka dalam 

melaksanakan ziarahnya mempunyai maksud-maksud tertentu secara 

individual, yang hubungannya dengan masalah kehidupan para peziarah. 

Nilai positif dari pelaksanaan ziarah terhadap Makam R. Ng. Yosodipuro 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Mengingatkan kepada manusia akan arti kehidupannya terhadap alam akhirat 

2) Dapat berdo‟a atau mendoakan agar dirinya dan mayat yang diziarahi dapat 

diampuni oleh Allah SW 

3) Dapat mengambil pelajaran dari perilaku R. Ng. Yosodipuro sehingga 

dijadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari bagi pribadi para peziarah. 

4) Dapat mempererat tali silaturahmi antara para pengunjung Makam R. Ng. 

Yosodipuro, sehingga terjalinnya ukhuwah Islamiyah  

5) Dapat mendatangkan manfaat dari segi ekonomi bagi masyarakat sekitar 

lokasi makam. 

Sedangkan pengaruh negatif dari pelaksanaan ziarah kubur terhadap 

Makam R. Ng. Yosodipuro terkait dengan tradisi Sanggaran adalah: 

1) Ziarah pada Makam R. Ng. Yosodipuro dibarengi dengan maksud-maksud 

lain, yang tidak sesuai dengan aturan agama yang menjurus kepada 

kemusyrikan.  

2) Banyaknya pengunjung terhadap Makam R. Ng. Yosodipuro pada Tradisi 

Syawalan, baik laki-laki maupun perempuan yang berasal dari berbagai 

daerah, dikhawatirkan dapat menimbulkan kesempatan untuk berbuat 

kemaksiatan.  
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F. Kesimpulan 

1. Latar belakang adanya wisata religius berupa ziarah makam R. Ngabehi 

Yosodipuro di Pengging Boyolali adalah tradisi yang sudah turun-temurun 

dilakukan oleh masyarakat. Raden Ngabehi Yosodipuro I dianggap oleh 

masyarakat sebagai orang yang dihormati, mempunyai sifat bijaksana, adil dan 

sangat welas asih kepada masyarakat. Karisma yang dimiliki oleh R. 

Ng.Yosodipuro I dan kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan yang 

dimiliki oleh R. Ng.Yosodipuro I tersebut maka banyak mengundang peziarah 

yang datang untuk berziarah ke makamnya. 

2. Profil para peziarah di Makam R. Ngabehi Yosodipuro di Pengging Boyolali 

ditinjau dari demografi adalah mayoritas berusia antara 31 – 50 tahun, berjenis 

kelamin laki-laki, dan pernah datang beberapa kali sebelumnya. Ditinjau dari 

bacaan mayoritas responden membaca doa ziarah sekaligus mantra ketika 

berada di kompleks makam R. Ng. Yosodipuro. Ditinjau dari maksud dan 

tujuan para peziarah mayoritas adalah untuk memohon berkah atas usahanya.  

3. Pelaksanaan wisata religius di makam R. Ngabehi Yosodipuro di Pengging 

Boyolali dibagi menjadi dua yaitu upacara sanggaran (meminta petunjuk dan 

berkah) dan ngalap berkah apem kukus (berebut kue yang terbungkus janur). 

4. Aspek pendidikan nilai religius dari ziarah Makam R. Ngabehi Yosodipuro di 

Pengging Boyolali. Aspek pendidikan nilai religius tidak bisa dilepaskan dari 

motivasi yang mendasari para peziarah untuk mengikuti proses ziarah 

”sanggaran”, yaitu (1) mengamalkan ajaran agama untuk melakukan ziarah 

kubur; (2) mengatasi permasalahan hidup, motivasi ini tidak berdasarkan 

pengamalan ajaran Islam dan lebih mendekatkan kepada kemusyrikan.  
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G. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka diberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi peziarah yang beragama muslim perlu mengevaluasi kembali niat dan 

motivasi dalam melakukan ziarah ke makam R. Ng. Yosodipuro. Motivasi 

mendoakan dan ziarah kubur seperti yang disunnahkan oleh nabi Muhammad 

SAW hendaklah menjadi pegangan.  

2. Peziarah disarankan meninggalkan kemusyrikan terutama ketika minta 

didoakan, minta diberkahi, minta diberi keselamatan oleh orang yang sudah 

meninggal. Ini menjadi pintu musyrik yang mengurangi kadar keimanan. 

3. Bagi juru kunci/panitia, hendaknya tidak mengarahkan para peziarah ke 

perbuatan musyrik, perlu menjelaskan bahwa kegiatan ziarah utamanya untuk 

mendoakan orang yang meninggal, sedangkan keinginan yang lain hanya 

dimintakan kepada Allah SWT 

4. Bagi penelitian berikutnya 

Penelitian berikutnya dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan 

referensi untuk penelitian lanjutan mengenai nilai-nilai religius dari ziarah  

pada makam-makam yang lain. 
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