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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi dan budaya yang berbeda. Ini 

menjadi variasi budaya yang memperkaya kekayaan budaya bangsa Indonesia. 

Budaya merupakan keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial 

yang dipergunakan untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan dan 

pengalamannya serta menjadi kerangka landasan bagi terwujudnya kelakuan 

(Suparlan, 2001:5). Oleh karena itu, kebudayaan ditempatkan sebagi sistem aturan 

atau pola kelakuan yang bersumber pada sistem kepercayaan sehingga pada 

hakekatnya sistem kepercayaan sama dengan kebudayaan. 

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).  

Tradisi dan budaya Jawa tidak hanya memberikan warna dalam percaturan 

kenegaraan, tetapi juga berpengaruh dalam keyakinan dan praktek-praktek 

keagamaan. Masyarakat Jawa yang memiliki tradisi dan budaya yang banyak 

dipengaruhi ajaran dan kepercayaan Hindhu dan Buddha terus bertahan hingga 

sekarang, meskipun mereka sudah memiliki keyakinan atau agama yang berbeda, 
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seperti Islam, Kristen, atau yang lainnya. Masyarakat Jawa yang mayoritas 

beragama Islam hingga sekarang belum bisa meninggalkan tradisi dan budaya 

Jawanya, meskipun terkadang tradisi dan budaya itu bertentangan dengan ajaran-

ajaran Islam. Memang ada beberapa tradisi dan budaya Jawa yang dapat 

diadaptasi dan terus dipegangi tanpa harus berlawanan dengan ajaran Islam, tetapi 

banyak juga budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam. Masyarakat Jawa 

yang memegangi ajaran Islam dengan kuat (kaffah) tentunya dapat memilih dan 

memilah mana budaya Jawa yang masih dapat dipertahankan tanpa harus 

berhadapan dengan ajaran Islam. Sementara masyarakat Jawa yang tidak memiliki 

pemahaman agama Islam yang cukup, lebih banyak menjaga warisan leluhur 

mereka itu dan mempraktekkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, 

meskipun bertentangan dengan ajaran agama yang mereka anut. Fenomena seperti 

ini terus berjalan hingga sekarang. 

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). 

Tradisi ziarah di Makam R. Ngabehi Yosodipuro Pengging tidak hanya 

dilakukan oleh masyarakat setempat saja, tetapi juga dilakukan oleh masyarakat di 

luar daerah Pengging seperti Solo, Semarang, Jakarta, Surabaya, Salatiga, dan 

bahkan ada juga yang berasal dari luar Jawa Tengah. Pengging adalah sebuah desa 
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yang terletak di Kelurahan Dukuh, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, 

tapi sekarang Pengging lebih dikenal oleh masyarakat mencakup 3 Kelurahan 

yaitu Bendan, Dukuh dan Jembungan. Peninggalan yang tersisa adalah Pemandian 

Umbul Pengging ,Umbul Sungsang dan Makam Pujangga Yosodipuro. Pengging 

terkenal dengan ritual sebaran apem untuk memperingati bulan Sapar, tradisi ini 

sudah ada sejak jaman R. Ng Yosodipuro. Hal ini dimulai karena pengaruh R. Ng 

Yosodipura yang berjasa dalam membawa rakyat Pengging dalam meningkatkan 

hasil pertanian dan mengusir hama.  

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

ulama yang menyebarkan agama Islam hidup pada masa pemerintahan 

Pakubuwono II dikenal sangat dekat dengan kaum petani, karena kearifannya 

seringkali rakyat Pengging memohon petunjuk termasuk pada saat petani meminta 

bantuannya untuk mengatasi serangan hama keong mas. Atas petunjuk R. Ng 

Yosodipuro para petani mengambil keong mas tersebut kemudian dimasak dengan 

cara dikukus. Sebelumnya keong tersebut dibalut dengan janus yang dibentuk 

seperti keong mas. Setiap kali panen padi janur bekas balutan keong mas tersbut 

digunakan untuk membuat apem kukus. Apem kukus itu kemudian dibagi-bagikan 

pada petani sebagi wujud syukur kepada Tuhan atas hasil panen yang diberikan 

dan juga berkurangnya hama keong. Tradisi bagi-bagi apem akhirnya terus 

berkembang hingga berjalan sampai sekarang. Bagi masyarakat yang percaya jika 

berhasil mendapatkan apem maka diyakini akan mendatangkan berkat. 

Acara Saparan dilaksanakan tepat di perempatan depan Masjid Cipto 

Mulyo, kompleks wisata Umbul Pengging. Malam sebelumnya diadakan prosesi 
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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. 

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. 

Konsep pluralisme budaya dengan menekankan pada kesederajatan kebudayaan 

yang ada dalam sebuah masyarakat (Suparlan, 2001:98). Multi budaya ini 

mengusung semangat untuk hidup berdampingan secara damai dalam perbedaan 

kultur yang ada baik secara individual maupun secara kelompok dan masyarakat 

(Suparlan, 2001: 34). Individu dalam hal ini dilihat sebagai refleksi dari kesatuan 

sosial dan budaya di mana mereka menjadi bagian darinya. Dengan demikian, 

corak masyarakat Indonesia yang bhinneka tunggal ika bukan lagi 

keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaannya tetapi keanekaragaman 

kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia. 

Beragam budaya masyarakat Jawa tersebut dapat dijadikan potensi obyek 

wisata berupa wisata religi ziarah makam. Secara umum obyek-obyek wisata 

terbagi menjadi dua jenis yaitu wisata alam dan wisata buatan. Wisata alam yaitu 
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suatu aspek obyek yang banyak mengalami pada kenampakan fisik di muka bumi 

yang beragam memiliki keistimewaan tersendiri. Wisata buatan yaitu suatu aspek 

wisata yang banyak dipengaruhi oleh aktivitas dan keaktivan manusia. Salah satu 

bagian dari obyek ini adalah wisata spiritual. Obyek pilgrim merupakan lokasi 

unik dan menarik yang erat kaitannya dengan kepercayaan, agama ataupun adat 

istiadat dalam masyarakat. Tujuan pengunjung datang ke lokasi ini biasanya 

adalah mendapatkan restu, berkah, kebahagiaan dan ketentraman dengan 

mengunjungi tempat-yempat tertentu yang dianggap oleh masyarakat mempunyai 

berkah. Lokasi obyek pilgrim beraneka ragam seperti gua, makam, sumber mata 

air atau sendang, dan candi. 

Ragam budaya masyarakat tersebut menjadi pelajaran penting untuk 

memupuk rasa nasionalisme dan bhineka tunggal ika. Tilaar (2004:192) 

menyatakan Pendidikan Kewarganegaraan  (PKn) berperan penting dalam rangka 

mempersiapkan peserta didik menjadi warganegara yang memiliki komitmen kuat 

dan konsisten untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. PKn 

membina pribadi-pribadi bangsa Indonesia yang mempunyai kebudayaan sukunya 

masing-masing, memelihara dan mengembangkannya, serta sekaligus 

membangun bangsa indonesia dengan kebudayaan Indonesia sebagaimana yang 

diamanatkan di dalam UUD 1945. Kemajemukan masyarakat Indonesia ditandai 

oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku 

bangsa, agama, adat, serta perbedaan kedaerahan. Kondisi di atas tergambar 

dalam prinsip bhinneka tunggal ika, yang berarti meskipun Indonesia adalah 

berbhinneka, tetapi terintegrasi dalam kesatuan. 
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Masyarakat perlu memupuk semangat kebhinekaan dalam konteks budaya 

masyarakat yang beragam, termasuk budaya masyarakat Jawa khususnya di 

daerah Pengging dan sekitarnya. Makam R. Ngabehi Yosodipuro Pengging 

memang sudah lama menjadi obyek kunjungan. Wisata ziarah juga memiliki 

dampak ekonomi dan pengembangan keberagamaan yang tidak dapat diabaikan. 

Arti penting wisata religi yang dimaksud disini bukan hanya bersenang-senang 

dan mencari hiburan saja artinya bersenang-senang dan cari hiburan 

diperbolehkan dan halal tetapi yang lebih penting adalah memperluas wawasan 

untuk menyaksikan ayat-ayat kebesaran Allah yang tersebar di persada bumi 

ciptaan  Allah ini, seperti mengunjungi tempat rekreasi atau makam orang saleh 

sebagai wisata rohani atau wisata spiritual.  

Wisata religi dijelaskan dalam Al Qur‟an surat Yusuf 109-111. ayat ini 

menjelaskan perjalanan wisata yang bertujuan untuk memperoleh pelajaran dan 

ibrah (Anonim, 1994: 365-367). Wisata religi saat ini bukan hanya pada masjid 

saja, pada makam juga bisa termasuk wisata religi. Wisata religi di indonesia yang 

menonjol adalah pada makam wali Allah terutama pada makam Walisongo yang 

dikenal oleh umat Islam. Selain makam para Wali Songo, makam orang-orang 

saleh di masa lalu juga menjadi daya tarik bagi para peziarah. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul: 

”Obyek Wisata Religius Makam Raden Ngabehi Yosodipuro Desa Pengging 

Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali.” 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diidentifikasi permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi dan budaya yang berbeda. Ini 

menjadi variasi budaya yang memperkaya kekayaan budaya bangsa Indonesia.  

2. Tradisi dan budaya Jawa tidak hanya memberikan warna dalam percaturan 

kenegaraan, tetapi juga berpengaruh dalam keyakinan dan praktek-praktek 

keagamaan. Masyarakat Jawa yang memegangi ajaran Islam dengan kuat  

tentunya dapat memilih dan memilah mana budaya Jawa yang masih dapat 

dipertahankan tanpa harus berhadapan dengan ajaran Islam.  

3. Tradisi ziarah di Makam R. Ngabehi Yosodipuro Pengging bagi masyarakat 

yang percaya jika berhasil mendapatkan apem maka diyakini akan 

mendatangkan berkat. 

4. 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.  

5. Beragam budaya masyarakat Jawa tersebut dapat dijadikan potensi obyek 

wisata berupa wisata religii ziarah makam. Ziarah ke makam orang-orang 

saleh di masa lalu juga menjadi daya tarik bagi para peziarah. 
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C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan beberapa permasalahan yang muncul di atas maka agar 

penelitian dapat dilakukan secara fokus, maka masalah dalam penelitian ini 

dibatasi pada: 

1. Wisata religi yang dilaksanakan di kompleks makam R. Ngabehi Yosodipuro 

di Pengging Boyolali 

2. Makna dan manfaat rohani yang diperoleh para peziarah setelah melakukan 

wisata religi di makam R. Ngabehi Yosodipuro di Pengging Boyolali  

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah latar belakang wisata religius ziarah makam di makam R. 

Ngabehi Yosodipuro di Pengging Boyolali? 

2. Bagaimanakah profil para peziarah di makam R. Ngabehi Yosodipuro di 

Pengging Boyolali? 

3. Bagaimanakah pelaksanaan wisata religius berupa ziarah di makam R. 

Ngabehi Yosodipuro di Pengging Boyolali? 

4. Bagaimanakah aspek pendidikan nilai religius dari ziarah makam R. Ngabehi 

Yosodipuro di Pengging Boyolali bagi para peziarah?  

 

E. 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 



 9 

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

Yosodipuro di Pengging Boyolali 

3. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan wisata religius 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 

 

F. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu 

budaya dan agama 

b. Menambah cakrawala pengetahuan khususnya mengenai wisata religi 

ziarah makam 

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis 

a. Memberikan informasi dan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten 

Boyolali untuk pengembangan wisata religi di daerahnya 

b. Memberikan sumbangan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat 

dalam rangka memberikan penilaian, tanggapan, dan sikap terhadap 

adanya tradisi dan budaya di kompleks makam R. Ngabehi Yosodipuro 

sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa Indonesia. 


