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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah  

Bangsa Indonesia dewasa ini sedang dalam proses modernisasi. Proses 

modernisasi  tidak jarang membawa dampak yang positif maupun yang negatif 

terhadap segala aspek kehidupan serta membawa perubahan-perubahan secara 

fisik maupun mental. Pembangunan dengan hasil-hasilnya telah mengubah wajah 

dan kehidupan masyarakat pedesaan. Lebih dari itu nampak dan semakin terasa 

gejala umum dengan makin hilang dan tergusurnya beberapa tradisi yang  dahulu 

diyakini akan manfaat dan kegunaannya oleh masyarakat pendukungnya. Namun 

demikian banyak pula diantara berbagai tradisi yang masih tetap bertahan atau 

dicoba untuk dilestarikan. Salah satu diantara tradisi yang masih hidup ditengah-

tengah masyarakat antara lain upacara bersih desa. 

Tradisi bersih desa atau bersih dusun adalah upacara yang sangat penting 

bagi masyarakat desa, bersih desa biasanya dilaksanakan setiap tahun setelah 

panen gadu (musim kemarau dalam pertanian) dan pelaksanannya dipilih hari 

yang berbeda-beda menurut danyangnya masing-masing (Soetarno, 2002). 

Tradisi bersih desa atau Rosulan mempunyai 2 makna yaitu, pertama 

sebagai gerakan kebersihan yang dikerjakan oleh masyarakat setempat secara 

bergotong- royong, kedua sebagai persembahan terhadap para nabi, danyang, serta 

ibu pertiwi yang telah memberikan hasil panenan dari apa yang telah ditanam di 

sawah ladangnya. Upacara tradisi bersih desa itu merupakan upacara intensifikasi 

yaitu suatu upacara yang menandai keadaan krisis dalam kehidupan kelompok. 



Upacara berfungsi untuk mengurangi ketakutan terhadap krisis, menggerakkan 

kegiatan kolektif, serta sebagai ajang mempersatukan orang. (Soetarno dalam 

Haviland, 1988). 

Kegiatan bersih desa itu biasanya dilaksanakan di suatu tempat yang di 

keramatkan seperti pundhen, tambak, atau balai desa, tergantung kesepakatan 

masyarakat yang melakukan bersih desa. Setiap masyarakat atau kepala keluarga 

yang mempercayai dan meyakini bersih desa membuat hidangan untuk slamatan 

yang berupa ambengan yang dinamakan sedekah bumi atau sedekah legena. 

Mereka membuat ambengan tersebut dengan maksud memberikan sedekah 

kepada danyang desa atau sing baurekso bumi dan juga untuk memberikan 

pisusung (imbalan) karena mereka telah menikmati hasil bumi pertanian. 

Tradisi bersih desa biasanya diiringi dengan peramaian misalnya, 

Reogkan, tari-tarian. Akan tetapi, jenis peramaian tersebut tergantung dari 

kemampuan ekonomi desa. Yang kemampuannya tinggi, maka acara yang digelar 

biasanya mewah dan meriah, begitupun sebaliknya. 

Sebelum tradisi bersih desa dilaksanakan biasanya masyarakat 

membersihkan kuburan, masjid, jalan-jalan atau gang-gang yang jarang dilewati 

warga, hal ini dimaksudkan agar keadaan kampung atau desa nampak bersih, 

kegiatan pembersihan ini dilakukan secara bersama-sama dengan gotong-royong 

atau sering disebut kerja bakti. 

Pada upacara bersih desa manusia dapat mengekspresikan apa yang 

menjadi kehendak dalam pikiran mereka. Dengan kata lain upacara yang ada 

dalam suatu masyarakat mempunyai nilai-nilai yang sangat penting bagi 



masyarakat desa. Dengan upacara kita menemukan nilai-nilai masyarakat yang tak 

dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari, upacara senantiasa mengingatkan 

manusia tentang eksistensi mereka dan hubungan mereka dengan lingkungan, 

hubungan masyarakat dengan masyarakat, karena melalui upacara warga 

masyarakat dibiasakan untuk menggunakan simbol-simbol yang bersifat abstrak 

yang berada pada tingkat pemikiran di berbagai kegiatan sosial. ( Soetarno, 2002 )  

Dalam upacara tradisi bersih desa secara lugas menunjukkan adanya 

proses interaksi sosial yang terjalin begitu kuat bahkan memiliki motif 

keseimbangan sosial dan kosmologis, antara lain praktek ritual yang memberikan 

kepuasan batin. Jika di antara masyarakat percaya dan kemudian tidak melakukan 

ritual, mereka akan merasakan telah  membuat kesalahan dan perbuatan yang 

berdosa, mereka percaya bahwa roh yang dibayangkan itu dianggap memiliki 

suatu “kekuasaan”. Kekuasaan yang bersifat murka, karena itu menyelenggarakan 

tradisi menjadi suatu kewajiban. Kepuasan batin sangat terkait dengan unsur 

emosi religius yang ada didalam diri manusia. Emosi religi itulah yang menuntut 

adanya kepuasan ritual. (Sujana, 2002). 

Upacara tersebut timbul karena adanya dorongan perasaan manusia untuk 

melakukan berbagai perbuatan yang bertujuan mencari hubungan dengan dunia 

gaib (perilaku keagamaan). Dalam hal ini manusia dihinggapi oleh suatu emosi 

keagamaan, dan ini merupakan perbuatan keramat, semua unsur yang ada 

didalamnya saat upacara, benda-benda seperi alat upacara, serta orang-orang yang 

melakukan upacara, dianggap keramat. (Koentjaraningrat, 1997 ). 



Upacara bersih desa itu merupakan sistem aktivitas atau rangkaian 

tindakan terstruktur yang ditata oleh adat yang berlaku dalam masyarakat yang 

berhubungan dengan berbagai macam peristiwa tetap yang biasanya terjadi dalam 

masyarakat yang bersangkutan. (Subagya, 1981). 

Kegiatan upacara bersih desa tidak lepas dari interaksi sosial masyarakat 

karena interaksi sosial melibatkan banyak orang sehingga mempunyai hubungan 

timbal balik antara pelaku dan upacara yang akan dilakukan serta unsur-unsur 

yang mendukungnya. Oleh karena itu interaksi sosial menjadi faktor terpenting 

dalam hubungan dengan orang lain dan menyangkut keberhasilan suatu upacara, 

hal ini menunjukkan adanya gotong-royong dan kerja sama. 

Adat dan budaya manusia tidak dapat dipungkiri peranannya sebagai ritual 

atau kepercayaan masyarakat. Contoh dari adat dan budaya yang kemudian 

menjadi tradisi adalah tradisi Grebeg di Demak yang mengandung arti atau makna 

dan simbol-simbol luhur dan nilai edukatif yang tinggi yang dapat mempengaruhi 

masyarakt pendukungnya berinteraksi dengan positif dan efektif sehingga mampu 

membina budi pekerti luhur dan membatasi perbuatan negatif. Upacara Baritan 

yang bertujuan untuk tolak bala yang berkaitan dengan tokoh Kyai Baru Klinthing 

dan gunung Merapi. Bersih Tlogo di Pacarejo, yaitu upacara yang diakui oleh 

masyarakat sebagai pengharapan  agar tanaman dapat tumbuh subur. 

Tradisi ternyata tidak hanya sebagai aktivitas rutin belaka. Namun 

merupakan ekspresi para pelakunya, interaksi yang positif bentuknya tidak hanya 

secara ekspresi emosi, pada kenyataannya merupakan interaksi sosial yang ada 

dalam diri seseorang. Tradisi merupakan ekspresi subyektif tiap orang atau tiap 



daerah yang mempunyai bentuk dan makna berbeda-beda sesuai dengan keunikan 

masing-masing. Begitu pula jika dipersempit cakupan wilayah menjadi tradisi 

adat yang terjadi di desa-desa, yang notabene adalah daerah yang jauh dari pusat 

pemerintahan dan kekuasaan. Desa di Indonesia yang begitu banyak memiliki 

keragaman budaya masing-masing. Pada penelitian diambil sampel penelitian 

pada suatu daerah di wilayah Jawa timur, yaitu dusun Tambak selo desa Plang 

Lor, Kecamatan Kedung Galar, Kabupaten Ngawi dijumpai uniknya adat budaya 

yang tercermin dalam tradisi yang ada pada masyarakat setempat.  

Kecamatan Kedunggalar sebagai sebuah kecamatan di Jawa, secara 

geografis berada di antara hutan jati yang menggapit desa tersebut terdiri dari 

beberapa desa dan dhusun yang masuk dalam kecamatan Kedunggalar, kabupaten 

Ngawi. Masyarakat dusun Tambak Selo dapat dikategorikan homogen, baik dari 

agama, pendidikan, dan mata pencaharian. Agama yang dominan adalah agama 

Islam yang kental dengan tradisi jawa. Pendidikan warga masyarakat sebagian 

besar adalah lulusan SD, sedangkan generasi tua jarang mengenyam pendidikan. 

Sedangkan sisanya beragam mulai dari SLTP, SLTA/SMK dan sebagian kecil 

perguruan tinggi. Mata pencaharian utama penduduk di bidang pertanian, dengan 

pekerjaan sampingan sebagai buruh dan ada sebagian kecil masyarakat yang 

menjadi pegawai instansi tertentu yang kemudian menjadi kelompok elit 

masyarakat. Kondisi seperti yang tergambar di atas dapat dimaklumi bila 

masyarakat sangat kental dengan adat dan budaya yang kemudian menjadi ritual 

adat. 



Desa Planglor sebagaimana desa-desa lain di Jawa amat kental dengan 

budaya dan tradisi Jawa itu sendiri. Koentjoroningrat (1984) menyatakan, ketika 

ditanya masalah agama umumnya orang Jawa di desa akan menjawab beragama 

Islam. Walaupun sebagian besar tidak menjalankan ke lima rukun Islam secara 

serius, misalnya mereka tidak sembahyang lima waktu, tidak melakukan sholat 

Jum’at, dan sering kali tidak memperdulikan pantangan. Banyak juga yang tidak 

berkeinginan naik haji, namun banyak di antara mereka yang taat berpuasa di 

bulan Ramadhan. Di sisi lain orang Jawa dari golongan ini juga yakin pada 

konsep-konsep keagamaan lain, pada mahkluk-mahkluk gaib, serta kekuatan sakti, 

dan mereka juga melakukannya sebagai ritual dalam upacara keagamaan, 

walaupun tidak ada bahkan sangat sedikit ada sangkut-pautnya dengan doktrin-

doktrin agama Islam yang resmi. Mereka tidak dapat dikatakan orang beragama 

Islam sebab sebenarnya agama yang mereka anut adalah suatu varian dari agama 

Jawa atau kejawen, yaitu komplek keyakinan dan konsep-konsep Hindhu-Budha 

yang cenderung ke arah mistik, yang tercampur menjadi satu dan mengakui 

sebagai agama Islam. 

Tradisi desa Planglor sebagai varian agama kejawen menjadi amat 

beragam, sesuai dengan tujuan, pelaku dan momentum yang mengiringinya. 

Dalam hal ini tradisi tersebut mempunyai maksud diantaranya adalah adanya rasa 

taqwa dan hormat terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Melihat dari adanya kegiatan 

doa bersama,  tradisi bersih desa  dilakukan di sebuah tempat yang dikeramatkan 

dan ada sesaji yang dimanifestasikan untuk Dewi Sri sebagai dewa penolong 

terhadap keberhasilan para petani. Adanya rasa kebersamaan persatuan, gotong-



royong, berarti menghilangkan individualisme dan egoistis hal ini terlihat dalam 

kerja sama melaksanakan bersih desa bersama, yang mengajarkan tentang 

kesehatan, kebersihan dan keindahan, yang bisa dilihat dari adanya pelaksanaan 

kebersihan kuburan, jalan-jalan sepi, serta tradisi pementasan seni budaya.  

Hal ini menggambarkan betapa kental adat dan tradisinya baik bersifat 

kolektif maupun personal yang senantiasa melibatkan anggota masyarakat lain, 

sehingga nuansa kewarganegaraan masih begitu kental. 

Hal yang menarik menurut Endraswara (2003) adalah para pendukung 

mistik kejawen tidak terbatas pada aturan kepercayaan saja, melainkan juga 

komunitas, yang beragama Islam, Katolik, Kristen dan sebagainya. Tidak terbatas 

pula rakyat kecil, tetapi juga kaum ningrat atau priyayi tetap ada yang setia 

mendukung mistik kejawen. Karena itu, boleh dikatakan bahwa penganut mistik 

kejawen pada umumnya terdiri dari beraneka ragam keyakinan dan kedudukan 

tanpa membedakan prinsip dan keyakinan satu dengan yang lain. Mereka menyatu 

melalui tali-tali spiritual yang disebut mistik kejawen. 

Tradisi adat sebagai varian budaya. Semakin menegaskan jati dirinya 

sebagai media interaksi antara aparat dengan masyarakat desa yang terlibat 

langsung di dalamnya, begitu juga tradisi adat desa Planglor menjadi sarana 

interaksi sosial yang merupakan suatu ekspresi keagamaan. Banyaknya tradisi 

adat di desa Planglor seperti saparan, tujuh bulanan (Tingkepan), kematian. 

Tradisi tersebut menjadi unik dan memberikan gambaran mengenai perilaku 

sosial, sehingga memotivasi mereka untuk melakukan tradisi adat  ”Sepak bola 



nasi sebagai tradisi bersih Desa” yang dilaksanakan pada hari Jum’at legi, di 

musim gadhu.  

Tradisi yang senantiasa dilakukan warga masyarakat di desa Plang Lor 

menarik untuk dikaji lebih jauh karena tradisi bersih desa selalu menyedot 

perhatian warga masyarakat desa baik dari prosesi sampai pelakunya terpusat 

didekat tambak yang dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Tradisi tersebut 

diakui oleh seluruh warga masyarakat desa baik masyarakat asli setempat atau 

masyarakat pendatang tanpa terkecuali, baik anak-anak sampai orang tua.  

Bersih desa sebagai salah satu tradisi masyarakat Tambak Selo, Planglor 

menjadi unik keberadaannya, karena didalam proses modernisasi dan 

perkembangan teknologi yaitu banyaknya media informasi baik media elektronik 

dan media cetak, tradisi tersebut masih berlangsung.padahal masyarakat Tambak 

selo juga telah tersentuh perkembangan teknologi informasi, banyak berinteraksi 

dengan masyarakat yang lebih luas, baik dengan orang diluar desa Planglor dan 

orang perkotaan.  Bersih desa menjadi tradisi yang mampu menembus ruang 

globalisasi yang senantiasa dinanti kehadirannya dalam tiap tahun. 

Dalam perkembangannya permaianan sepak bola nasi sebagai tradisi 

bersih desa ingin dihilangkan, akan tetapi tidak bisa karena dahulu masyarakat 

pernah mencoba menghilangakan akan tetapi malah di desa tersebut terjadi 

pagebluk (musibah) misalnya, tertimpa penyakit yang tidak dapat disembuhkan, 

hasil panen kurang melimpah, di waktu musim penghujan tidak ada air. Oleh 

karena itu permainan sepak bola nasi sebagai tradisi bersih desa sampai sekarang 

masih diadakan dan menjadi tradisi turun temurun. 



Sesaji yang digunakan sangat berbeda dengan  tradisi bersih desa di tempat 

lain. Di desa Planglor sesajinya berupa nasi yang dibungkus dengan daun, 

berjumlah minimal 5 bungkus, dan menggunakan macam-macam bahan pokok 

diantaranya nasi, sayur, kerupuk (berbentuk wayangan). Berbentuk wayangan 

karena ada kepercayaan masyarakat dusun bahwa kerupuk itu dibuat permainan 

oleh anak penunggu tambak (sing baurekso). 

Bersih desa yang ada di Planglor, dusun Tambak Selo ini sangat berbeda 

yang bersih desa di tempat lain karena bersih desa dibuat permainan yaitu nasi 

yang dikepal-kepal berbentuk bulat yang kemudian ditendang dan dilempar-

lempar dengan alasan  penghuni desa setempat atau sing baurekso mempunyai 

ternak misalnya, bebek, ayam, burung yang minta dikasih makan, sehingga 

dengan dilempar dan ditendang mereka akan dapat sisa dari acara tradisi bersih 

desa. 

Bersih desa dengan sepak bola nasi menjadi gejala perilaku yang khas bagi 

masyarakat desa Planglor, dhusun Tambak Selo. Banyak dimensi yang dapat 

ditelusuri lebih lanjut, mulai dari dimensi Religi budaya dan dimensi perilaku 

yang meliputi, kebiasaan berpikir, berinteraksi dan mempengaruhi orang lain. 

Proses-proses inilah yang sebenarnya mampu mejadikan dinamisasi dan 

harmonisasi kehidupan bersama para warganya. 

Berangkat dari uraian di atas tradisi bersih desa menjadi media pemersatu 

bagi masyarakat desa Planglor, dusun Tambak Selo. Namun menyisakan 

pertanyaan-pertanyaan bagi orang yang tidak terlibat langsung didalamnya. 

bagaimana sepak bola nasi digunakan sebagai ritual tradisi bersih desa? 



Pertanyaan ini menjadikan penulis tergugah untuk mengadakan penelitian lebih 

lanjut mengenai gejala tersebut dengan mengajukan judul penelitian Sepak Bola 

Nasi sebagai Tradisi Bersih Desa. 

 
B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Latar belakang masyarakat desa mengadakan sepak bola nasi sebagai tradisi 

bersih desa. 

2. Persepsi komponen masyarakat desa terhadap sepak bola nasi sebagai tradisi 

bersih desa.  

 
C. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Psikologi, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan dan wacana dalam menggali nilai–nilai psikologi yang 

berbasis pada budaya masyarakat desa setempat. 

2. Aparat Desa khususnya Kepala dusun, sebagai masukan agar dapat  

menyelami lebih jauh warganya melalui sepak bola nasi sebagai tradisi 

bersih Desa. 

3. Dinas pariwisata, sebagai asset kebudayaan dan pengenalan akan tradisi 

bersih desa baik secara regional, nasional maupun internasional. 

4. Peneliti lain yang beminat dalam bidang psikologi budaya, diharapkan 

hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan awal 

yang selanjutnya bermanfaat untuk dikaji lebih mendalam dan ilmiah. 


