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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia kaya akan budaya, adat istiadat, dan tradisi yang dapat dijadikan 

sebagai objek wisata. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 

tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa:  

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan 

rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik 

wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. 

 

 Menurut  Pendit (1999:35), “pariwisata adalah salah satu jenis yang mampu 

mengahasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam menyediakan lapangan 

kerja, meningkatkan penghasilan, dan standar hidup”. Pendit (1999:42) juga 

menjelaskan jenis-jenis pariwisata, antara lain: wisata budaya, wisata kesehatan, 

wisata olahraga, wisata komersial, wisata industri, wisata politik, wisata 

pertanian, wisata cagar alam, dan lain sebagainya.  

Objek wisata budaya salah satunya adalah objek wisata Gunung Kemukus, 

yang terletak di Desa Pendem Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen. 

Wisata ini menawarkan wisata religi di Makam Pangeran Samudro. Wisata religi 

ini berupa ritual Ngalap Berkah yang dilakukan di Makam Pangeran Samudro. 

Ritual yang dilakukan berupa mandi atau bersuci membersihkan badan di 

Sendang Ontrowulan, setelah bersuci menemui juru kunci Makam Pangeran 

Samudro untuk menyampaikan tujuan atau maksud kedatangannya dan setelah 

itu berdoa di Makam Pangeran Samudro.  
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Ritual di objek wisata Gunung Kemukus memang tidak lepas dari 

kebiasaan masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa menganggap ritual atau upacara 

merupakan pemberian suatu penghormatan pada leluhurnya. Negoro (2001:1) 

mengungkapkan bahwa ritual tradisional diadakan untuk menjaga atau 

mendapatkan keselamatan dan kehidupan yang lebih baik untuk pribadi 

seseorang atau sekelompok orang dan keselamatan dan berkah untuk suatu 

tempat. Seperti objek wisata Gunung Kemukus Kabupaten Sragen dijaga dan 

dilestarikan hingga saat ini karena sebagai bentuk penghormatan kepada 

Pangeran Samudro.   

Latar belakang serta perjuangan Pangeran Samudro untuk belajar agama 

Islam menjadikannya disegani serta diteladani oleh pengikutnya dan masyarakat 

sekitar. Oleh karena itu setelah wafat Makam Pangeran Samudro banyak 

dikunjungi oleh masyarakat setempat untuk berziarah. Setiap kamis malam 

menjelang Jumat Pon dan Jumat Kliwon dalam kalender Jawa selalu digelar doa 

tahlil bersama. Hal tersebut masih dilakukan hingga sekarang. Karena adanya 

kebiasaan atau tradisi tersebut, kini makam Pangeran Samudro diubah menjadi 

objek wisata yang diberi nama Gunung Kemukus. 

Seiring dengan perubahan jaman dan kondisi masyarakat yang berubah 

serta cara pandang masyarakat yang berubah pula menjadikan makam Pangeran 

Samudro atau kawasan objek wisata Gunung Kemukus Kabupaten Sragen 

sebagai tempat untuk mencari berkah atau ritual Nglap Berkah. Makam Pangeran 

Samudro atau sekarang yang lebih dikenal dengan objek wisata Gunung 
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Kemukus, dikenal masyarakat sebagai tempat untuk mendapatkan berkah, 

kemudahan dalam mencari rejeki, keselamatan hidup, dan lain sebagainya.  

Ritual Ngalap Berkah tidak hanya dilakukan di objek wisata Gunung 

Kemukus atau tepatnya pada Makam Pangeran Samudro. Akan tetapi masih 

banyak tempat atau tradisi yang dijadikan sebagai tempat untuk mencari berkah 

atau Ngalap Berkah, karena dianggap sebagai suatu tradisi yang harus dijaga dan 

dilestarikan. Seperti Ngalap Berkah dari Gunungan Grebek Syawal, jika 

seseorang bisa memperoleh bagian dari gunungan tersebut yang berisi hasil bumi 

maka dia akan mendapatkan berkah keselamatan dan kemakmuran. Grebek 

adalah tradisi Keraton Kasunan Surakarta sebagai wujud sedekah keraton kepada 

rakyatnya yang disimbolkan dengan gunungan berisi sayuran, diantaranya adalah 

kacang pancang, cabai, dan lain sebagainya (Solopos.com, September 2010). 

Kemudian tradisi ritual Ngalap Berkah juga masih dilakukan di Makam 

Walisongo. Menjelang bulan puasa Makam Walisongo menjadi salah satu tempat 

yang ramai dikunjungi peziarah. Kedatangan peziarah dari berbagai pelosok 

daerah ini memiliki maksud yang beragam. Ada yang sekedar ingin berwisata 

sejarah, ada juga yang mengharap berkah (Kompas, Agustus 2009).  

Ritual Ngalap Berkah yang sampai saat ini masih banyak dipercaya dan 

dilakukan oleh sebagian masyarakat, karena itu merupakan sebuah tradisi yang 

dilakukan nenek moyang terdahulu dan sudah dilakukan turun temurun. Agama 

Islam melarang hal-hal yang menyekutukan Allah SWT, jika seseorang ingin 

mendapat berkah hendaknya dia berusaha dan berdoa agar apa yang menjadi 

keinginannya dapat tercapai. Datang ketempat yang dianggap mememliki 



4 

 

keberkahan kemudian melakukan semacam kegiatan atau ritual yang 

bertentangan dengan agama maka hal  tersebut merupakan dosa atau musrik. 

Fenomena yang terjadi di objek wisata Gunung Kemukus juga bertentangan 

dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan apabila 

dalam pelaksanaan ritual Ngalap Berkah menyalahi kaidah dan norma yang ada. 

Karena adanya dua persepsi tentang ritual Ngalap Berkah pada objek wisata 

Gunung Kemukus atau makam Pangeran Samudro. Persepsi yang pertama tata 

cara yang sesuai dengan ajaran atau petunjuk juru kunci makam Pangeran 

Samudro dan kedua adanya persepsi bahwa ritual Ngalap Berkah di Gunung 

Kemukus harus dengan melakukan hubungan intim dengan bukan pasangannya. 

Melakukan ritual Ngalap Berkah yang tidak sesuai dengan norma atau aturan 

yang berlaku sama saja melanggar norma agama karena mewajibkan melakukan 

hubungan badan dengan bukan pasangan resmi. Maka hal tersebut tidak sesuai 

dengan materi pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tentang 

Norma-norma dalam Masyarakat Bab VI. Kemudian ritual Ngalap Berkah yang 

mencarai berkah dengan jalan lain dan tidak memohon langsung kepada Allah 

SWT juga bertentangan dengan materi pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan pada Bab I tentang Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan 

Yang Maha Esa buku siswa kelas VII kurikulum 2013 (Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan, 2013).  

Dilihat dari uraian di atas terlihat jika masyarakat memang masih percaya 

bahkan menjalankan ritual Ngalap Berkah. Hal tersebut dilakukan oleh 

masyarakat karena untuk menjaga tradisi yang telah dijalankan oleh nenek 
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moyang terdahulu. Saat ini ritual Ngalap Berkah pada objek wisata Gunung 

Kemukus menimbulkan pro dan kontra dengan adanya perbedaan persepsi pada 

masyarakat. Ada dua persepsi yang berkembang pada masyarakat mengenai 

ritual Ngalap Berkah pada objek wisata Gunung Kemukus Kabupaten Sragen. 

Persepsi itu muncul karena tata cara melakukan ritual Ngalap Berkah dipandang 

berbeda oleh setiap peziarah. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan 

di atas maka cukup penting untuk dilakukan penelitian tentang “Persepsi 

masyarakat, tata cara, dan dampak ritual Ngalap Berkah pada Objek Wisata 

Gunung Kemukus Kabupaten Sragen”.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana persepsi masyarakat tentang ritual Ngalap Berkah pada objek 

wisata Gunung Kumukus Kabupaten Sragen? 

2. Bagaimana tata cara ritual Ngalap Berkah pada objek wisata Gunung 

Kumukus Kabupaten Sragen? 

3. Bagaimana dampak tentang ritual Ngalap Berkah pada objek wisata Gunung 

Kumukus Kabupaten Sragen? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang  dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk mendiskripsikan persepsi masyarakat tentang ritual Ngalap Berkah 

pada objek wisata Gunung Kemukus Kabupaten Sragen. 

2. Untuk mendiskripsikan tata cara ritual Ngalap Berkah pada objek wisata 

Gunung Kumukus Kabupaten Sragen. 

3. Untuk mendiskripsikan dampak tentang ritual Ngalap Berkah pada objek 

wisata Gunung Kemukus Kabupaten Sragen. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian sudah tentu diharapkan mempunyai manfaat yang dapat 

dikembangkan, begitu juga dengan penelitian ini nantinya diharapkan juga 

mampu memberikan manfaat terutama pada segi teoritik maupun praktisnya, 

manfaat tersebut secara terperinci adalah sebagai berikut: 

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  umunya. 

b. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakrawala 

pengetahuan, khususnya mengenai ritual Ngalap Berkah pada objek 

wisata Gunung Kemukus Kabupaten Sragen, yang secara langsung 

mempengaruhi sosial budaya masyarakat sekitar. 

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman penelitian 

berikutnya yang sejenis. 
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2. Manfaat atau Kegunaan Praktis 

a. Menyebarluaskan informasi mengenai ritual Ngalap Berkah pada objek 

wisata Gunung Kemukus Kabupaten Sragen. 

b. Sebagai calon pendidik mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan, pengetahuan dan pengalaman selama mengadakan 

penelitian ini dapat ditransformasikan kepada peserta didik pada 

umumnya, serta bagi masyarakat luas pada khususnya. 

 

E. Daftar Istilah 

1. Persepsi: Suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera 

yang kemudian stimulus tersebut menjadi daya pikir dan daya pemahaman 

terhadap sesuatu. 

2. Masyarakat: Orang yang hidup bersama dan bercampur dalam waktu yang 

lama hingga membentuk kesatuan sehingga menghasilkan kebudayaan. 

3. Dampak: Adanya suatu  pengaruh  hingga mengakibatkan  perubahan dalam 

suatu aktivitas tertentu. 

4. Ritual: Sistem atau rangkaian tindakan yang ditata oleh adat atau hukum yang 

berlaku dan berhubungan dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi 

dalam masyarakat bersangkutan. 

5. Ngalap Berkah: Mencari kebaikan atau manfaat melalui sesuatu yang diduga 

banyak memiliki berkah seperti tempat-tempat tertentu (masjid, makam, dll). 


