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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam setiap sendi kehidupan masyarakat dapat kita temui beragam 

fenomena dalam masyarakat yang tidak dapat terlepas dari unsur budaya dan 

juga unsur agama. Secara otomatis hal ini terjadi karena manusia mempunyai 

kreasi dan karya tersendiri dalam mewujudkan alam pikirannya mengenai apa 

yang mereka anggap bernilai, berharga dan penting dalam hidup. Untuk itu 

Koentjaraningrat (1981) (Sujarwa, 1998: 7) mendefinisikan kebudayaan  

adalah hasil dari cipta, karsa dan rasa manusia, sehingga seiring dengan 

adanya manusia di bumi ini kebudayaan itu juga akan ada.  

Beragam budaya yang terdapat dalam masyarakat salah satunya dapat 

terbentuk karena ada unsur agama di dalamnya. Sebagaimana ditegaskan oleh 

Thomas F. Odea (1995: 216) bahwa agama merupakan aspek sentral dan 

fundamental dalam kebudayaan. Agama terlihat sebagai pusat kebudayaan dan 

penyaji aspek kebudayaan yang tertinggi dan suci, yang menunjukkan mode 

kesadaran manusia yang menyangkut bentuk-bentuk simbolik sendiri.  

Sistem nilai budaya adalah tingkat tertinggi dan paling abstrak dari 

adat-istiadat. Hal itu disebabkan karena nilai budaya terdiri dari konsep-

konsep mengenai segala sesuatu yang dinilai berharga dan penting oleh warga 

suatu masyarakat, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman orientasi 

pada kehidupan para warga masyarakat yang bersangkutan.  

 1



2 

Walaupun nilai-nilai budaya berfungsi sebagai pedoman hidup warga 

suatu masyarakat, sifatnya ini sangat umum, memiliki ruang lingkup yang 

sangat luas, dan biasanya sulit diterangkan secara rasional dan nyata. Namun, 

menurut Koentjaraningrat (1996: 76) justru karena itulah budaya berada dalam 

daerah emosional dari alam jiwa seseorang. Sejak kecil orang telah diresapi 

oleh berbagai nilai budaya yang hidup dalam masyarakatnya, sehingga 

konsep-konsep budaya itu telah mengakar dalam alam jiwanya.  

Dalam sistem masyarakat, baik yang kompleks maupun yang 

sederhana, ada sejumlah nilai budaya yang saling berkaitan dan bahkan telah 

merupakan suatu sistem. Sebagai pedoman dan konsep-konsep ideal, sistem 

itu menjadi pendorong yang kuat untuk mengarahkan kehidupan masyarakat.  

Sebagai contoh adalah ritus dan upacara seringkali dilakukan oleh 

berbagai macam adat istiadat dari suatu daerah. Ritus dan upacara tersebut 

banyak dilakukan sebagai tindakan keagamaan yang sudah menjadi kebiasaan 

turun temurun dari suatu daerah di masyarakat. Dan hal ini mempunyai sistem 

kepercayaan tersendiri akan hakekat dan tujuan dari setiap pelaksanaannya.  

Begitu juga dengan upacara-upacara ritual yang sarat dengan unsur 

sakral dan mistis yang diadakan oleh manusia dari berbagai suku/daerah, ada 

berbagai macam bentuk dan kepercayaan dengan terlaksananya upacara ritual 

keagamaan tersebut. Hal ini berkaitan dengan kebudayaan dahulu yang telah 

mengakar dalam adat-istiadat suatu daerah, sehingga upacara-upacara ritual 

tersebut masih dilaksanakan oleh masyarakat.  

Sebagai contoh adalah kebudayaan kejawen yang masih berlangsung 
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sampai sekarang, oleh sunan-sunan yang terkenal dengan wali songo yang 

berinisiatif untuk merubah budaya kejawen tersebut agar terhindar dari unsur 

yang menjadikannya syirik. Mereka telah menyebarkan agama Islam dengan 

pendekatan budaya yang menarik perhatian mereka dan dengan perlahan-

lahan merubah kepercayaan mereka terhadap hal-hal yang tidak sepatutnya 

dipuja atau ditakuti selain dari Allah SWT.  

Salah satu sunan yang terkenal dengan khas pendekatan budaya ini 

adalah Sunan Bonang (nama aslinya Raden Maulana Makdum Ibrahim) yaitu 

salah satu dari sembilan wali Allah yang berjasa menyebarkan Islam di pulau 

Jawa. Sunan Bonang menggubah gamelan Jawa yang saat itu kental dengan 

estetika Hindu, dengan memberi nuansa baru. Dialah yang menjadi kreator 

gamelan Jawa seperti sekarang, dengan menambahkan instrumen bonang. 

Gubahannya ketika itu memiliki nuansa dzikir yang mendorong kecintaan 

pada kehidupan transedental (alam malakut).  

Sunan Bonang sampai sekarang masih dikenang oleh masyarakat di 

daerah lasem ini, hal ini terbukti dengan selalu diadakannya Khaul Sunan 

Bonang setiap tahunnya di bulan Dzulqo’dah yang diperingati pada hari Rabo 

Legi dan apabila bulan tersebut tidak ada hari Rabo Legi, maka diganti hari 

Jum'at Pahing. Biasanya Khaul Sunan Bonang ini dilaksanakan selama 

seminggu penuh, dan setiap harinya itu banyak orang-orang baik dari dalam 

maupun luar kota yang berziarah ke pasujudan Sunan Bonang. Dan upacara 

yang juga masih dilaksanakan dan berkaitan dengan Sunan Bonang adalah 

upacara Penjamasan Bende Becak peninggalan Sunan Bonang yang masih 
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diadakan sampai sekarang oleh masyarakat.    

Adanya bende becak ini berawal dari perantauan Sunan Bonang di 

daerah lasem, beliau kemudian mendirikan pesantren di sebuah daerah yang 

kemudian disebut sebagai Desa Bonang. Bende Becak konon berasal dari 

nama seorang utusan dari Kerajaan Majapahit yang bernama Becak untuk 

menyampaikan berita kepada Sunan dan oleh karena Sunan masih 

menjalankan Ibadah Sholat dan berdzikir maka Becak tersebut menunggu di 

depan tempat tinggal Sunan sambil rengeng-rengeng atau menyanyi kecil. 

Nyanyian tersebut terdengar oleh murid Sunan, kemudian murid Sunan 

bertanya kepada Sunan, dan mungkin Sunan juga tidak berkenan mendengar 

suara itu maka Sunan menjawab bahwa itu adalah suara bende, dengan 

Karomah Sunan terjadilah keajaiban seketika berubah menjadi bende. 

Kemudian bende itu dimanfaatkan Sunan untuk mengumpulkan murid-

muridnya.  

Setelah Sunan Bonang meninggal dunia, Bende Becak peninggalannya 

kemudian dirawat atau dijaga oleh murid-muridnya. Hingga sekarang Bende 

Becak tersebut masih dijaga dan terawat dengan baik oleh juru kunci yang 

ditunjuk secara turun menurun. Perawatan Bende Becak ini yaitu dengan 

memandikannya atau menjamasnya setiap tahun yaitu setiap tanggal 10 

Dzulhijjah yang bertepatan dengan hari raya Idul Adha.  

Setiap diadakan penjamasan ini banyak orang dari berbagai desa atau 

bahkan ada yang datang dari luar kota untuk menyaksikan penjamasan. Satu  

hal yang menarik adalah mereka memperebutkan sisa-sisa penjamasan benda 
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pusaka itu. Sisa-sisa penjamasan tersebut di antaranya adalah bekas kain kafan 

(mori) yang digunakan sebagai penutup bende becak, bambu yang dipasang 

sebagai pagar pelindung bende becak, air kembang bekas yang digunakan 

dalam penjamasan, dan ketan kuning yang dibagikan kepada pengunjung 

sebagai syukuran (bancak’an).  

Manusia meyakini mau berserah diri kepada Tuhan, melakukan 

upacara keagamaan, berdoa, rela berkorban dan rela hidupnya dikendalikan 

oleh norma-norma agama adalah persoalan kejiwaan (Suprayogo, 2003: 64). 

Dan hal ini tidak dapat terlepas dari kehidupan individu manusia. Keyakinan 

dan keinginan dapat berfungsi sebagai motivasi yang sangat kuat untuk 

melakukan suatu aktivitas. Dalam hal ini dibedakan menjadi dua yaitu, 

motivasi yang berasal dari dalam diri (motivasi intrinsik) dan motif yang 

berasal dari luar (motif ekstrinsik). Motif intrinsik berkenaan dengan pengaruh 

nilai-nilai agama bagi kehidupan manusia sebagai individu maupun 

hubungannya dengan masyarakat.  

Sedangkan motif ekstrinsik berkenaan dengan dampaknya bagi 

kehidupan sehari-hari. Motivasi yang didorong oleh keyakinan dan keinginan 

akan memiliki kekuatan yang sangat mengagumkan dan sulit ditandingi 

dengan dorongan lain.  

Sebagaimana motivasi sering disebut sebagai penggerak perilaku (the 

energizer of behaviour) (Irwanto, 2002: 193). Banyak istilah yang digunakan 

untuk menyebut motivasi (motivation)  atau motif diantaranya yaitu kebutuhan 

(need), desakan (urge), keinginan (wish) dan dorongan (drive).  
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Mengingat bahwa motivasi (motives) adalah lebih merupakan suatu 

proses kejiwaan seseorang sehingga mendorong seseorang untuk melakukan 

sesuatu demi mendapatkan tujuan dan kehendak mereka. Maka penulis tertarik 

meneliti tentang Penjamasan Bende Becak ini dari sudut motivasi yang 

menyebabkan upacara penjamasan bende becak ini selalu ramai diikuti oleh 

masyarakat dan sampai sekarang masih terus dilakukan.  Apakah yang 

memotivasi mereka untuk mengikuti upacara Penjamasan Bende Becak ini 

sehingga mereka datang berduyun-duyun dan rela berdesak-desakan demi 

memperebutkan sisa penjamasan bende becak tersebut?  

Sehubungan dengan pemaparan diatas, maka skripsi ini diberi judul; 

“Motivasi Masyarakat Desa Bonang Rembang dalam Mengikuti Upacara 

Penjamasan Bende Becak”.   

 

B. Penegasan Istilah  

1. Motivasi Masyarakat   

Secara bahasa, motivasi (motive) berasal dari bahasa latin yaitu 

dari kata ‘movere’ yang kemudian menjadi ‘motion’ yang artinya menjadi 

penggerak yang terdapat dalam diri individu yang menyebabkan individu 

tersebut berbuat sesuatu yang diarahkan pada tujuan tertentu. Jadi, 

motivasi adalah suatu kekuatan yang terdapat dalam diri manusia yang 

menyebabkan untuk bertindak atau berbuat (Handoko, 2003: 149). Dengan 

demikian dapatlah dikatakan bahwa motivasi masyarakat pada dasarnya 

adalah kondisi mental yang menimbulkan kekuatan (energy) untuk 
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mendorong masyarakat (dalam hal ini sebagai pelaku) untuk melakukan 

suatu tindakan (action atau activities) dalam rangka pencapaian tujuan 

tertentu.   

2. Upacara  

Upacara menurut bahasa berasal dari bahasa latin yaitu dari kata 

‘upa’ dan ‘cara’. Upa berarti berhubungan dengan, sedangkan cara berarti 

gerakan. Jadi, upacara adalah segala sesuatu yang ada hubungannya 

dengan gerakan. Upacara dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang 

dilakukan menurut adat-istiadat atau kebiasaan yang menandai kesucian 

atau kehidupan suatu peristiwa (Shadily, 1992: 3718). Upacara menurut 

Istilah adalah aktifitas atau rangkaian tindakan yang ditata oleh adat atau 

hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan 

berbagai macam peristiwa tetap, yang biasanya terjadi dalam masyarakat 

yang bersangkutan (Ariyono, 1985: 423).  

3. Penjamasan Bende Becak   

Bende becak adalah suatu benda pusaka berupa gong kecil beserta 

pemukulnya yang merupakan benda peninggalan sunan Bonang sewaktu 

berdakwah di Bonang, suatu desa kecil di Kecamatan Lasem Kabupaten 

Rembang. Setelah wafatnya beliau, bende Becak tersebut dirawat dan 

disimpan oleh Juru kunci Petilasan Sunan Bonang yang berada di Obyek 

Wisata Petilasan Sunan Bonang yang kemudian setiap tahun bende becak 

tersebut dijamas atau disucikan dengan upacara ritual. Penjamasan Bende 

 



8 

Becak ini diadakan tiap tahun pada tanggal 10 Dzulhijjah saat hari Raya 

Idul Adha.  

 

C. Perumusan Masalah  

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas 

dalam penelitian ini, yaitu apakah motivasi yang mendorong masyarakat Desa 

Bonang Rembang dalam mengikuti Upacara Penjamasan Bende Becak?  

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui motivasi masyarakat Desa Bonang Rembang dalam 

mengikuti Upacara Penjamasan Bende Becak  

b. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Upacara Penjamasan Bende 

Becak di Desa Bonang Rembang.  

2. Manfaat Penelitian  

a. Mengetahui bagaimana masyarakat Desa Bonang dalam mengikuti 

Upacara Penjamasan Bende Becak.  

b. Mengetahui pelaksanaan Upacara Penjamasan Bende Becak  

c. Untuk mengungkap dan melestarikan budaya-budaya di sekitar 

masyarakat.  

d. Sebagai sumbangan karya ilmiah bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan serta acuan bagi penelitian selanjutnya.  
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E. Tinjauan Pustaka  

Penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan dalam 

penelitian ini yaitu mengenai motivasi masyarakat dalam upacara-upacara 

ritual sudah banyak dilakukan, hanya saja yang berhasil penulis dapatkan 

referensinya secara langsung hanyalah beberapa diantaranya. Penelitian 

tersebut adalah sebagai berikut;   

Pertama, Skripsi Yoto (2003) dengan judul “Motivasi Masyarakat 

dalam mengikuti Upacara Khoul Umar Abdul Manan di Pondok Pesantren 

Al-Mu’ayyad Surakarta”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

motivasi masyarakat mengikuti upacara khaul Umar Abdul Manan dan untuk 

mengetahui bagaimana pelaksanaan upacara Khaul Umar Abdul Manan di 

Pondok Pesantren Al-Mu’ayyad Surakarta. Hasil dari penelitian ini adalah 

bahwa yang memotivasi masyarakat mengikuti upacara Khaul Umar Abdul 

Manan tidak bertentangan dengan ajaran Islam yaitu memberi petuah bagi 

dirinya mengenai hakekat kehidupan, dapat menambah wawasan keilmuan 

terutama dalam ilmu agama dan dapat meningkatkan amalan ibadah kepada 

Allah SWT.  

Kedua, Skripsi Wahyu Kurniawati (2003) dengan judul Motivasi 

Masyarakat Polobogo Kabupaten Semarang dalam Upacara Kembang 

Kuningan. Dalam penelitiannya dijelaskan beberapa hal tentang teori-teori 

motivasi, penjelasan mengenai ritual Upacara Kembang Kuningan. Hasil 

penelitian yang diperoleh adalah motivasi masyarakat Polobogo Kabupaten 

Semarang dalam melaksanakan Upacara Kembang Kuningan yaitu untuk 
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mengirim do’a kepada Kyai Soreng yang merupakan cikal bakal dari desa 

Polobogo, untuk mendapatkan keselamatan bagi desa dan keluarganya, dan 

untuk membantu sesamanya yang membutuhkan dengan mensedekahkan 

rezeki yang dimilikinya.  

Ketiga, Skripsi Reynal Falah (2006) dengan judul “Motivasi dan Nilai 

Hidup Masyarakat Kauman dalam Melakukan Ritual Adat Buka Luwur di 

Makam Sunan Kudus”. Dalam penelitiannya ini dijelaskan bahwa dengan 

metode wawancara dari beberapa informan, observasi, dan dokumentasi di 

desa Kauman Kudus didapat hasil penelitian yaitu bahwa yang menjadi 

motivasi masyarakat Kauman adalah motivasi beragama yang bertujuan 

sebagai sebuah bentuk penghormatan terhadap sunan Kudus. Ia juga meneliti 

tentang nilai hidup masyarakat Kauman yang melandasi ritual ini adalah nilai-

nilai agama Islam yang menjadi pedoman dalam keseharian dari masyarakat 

Kauman. Dari ritual ini muncul dampak yang sifatnya lahiriah antara lain 

berupa menjadi ringan dalam berderma dan sisi batiniah antara lain adalah 

kepuasan batin.  

Penelitian yang diteliti oleh penulis ini berbeda dengan penelitian yang 

sebelumnya dan diberi judul “Motivasi Masyarakat Desa Bonang Rembang 

dalam Mengikuti Upacara Penjamasan Bende Becak”. Letak perbedaan dari 

penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah terletak pada objek yang 

diteliti.  
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F. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian. 

Penelitian ini merupakan penelitian kancah atau field research, 

karena penelitian ini dilakukan untuk mencari, menganalisa, dan 

menginterpretasi dari suatu hasil pengamatan yang terjadi di suatu tempat 

(Hadi, 1986: 136) yaitu realitas yang sebenarnya tentang pelaksanaan 

upacara Penjamasan Bende Becak. Penelitian ini termasuk dalam 

penelitian deskriptif yang menekankan gambaran objek yang diteliti pada 

saat penelitian di lapangan (Suprayogo, 2003: 137)  

Penelitian ini juga dikategorikan sebagai penelitian kualitatif yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk memahami (understanding) fenomena-

fenomena yang tidak bisa diukur dengan angka. Dalam hal ini untuk 

memahami motivasi masyarakat mengikuti upacara Penjamasan Bende 

Becak.  

2. Pendekatan. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

psikologis, yaitu metode pendekatan yang bisa memperoleh tentang aspek-

aspek batin, pengalaman keagamaan, dan dinamikanya baik dari sudut 

pandang individu atau kelompok.  Dengan menggunakan pendekatan ini, 

dapat diteliti, motif, tanggapan, reaksi psikis manusia tentang fenomena 

keagamaan seperti pelaksanaan ritus-ritus inisiasi seperti tahlilan dan 

berbagai bentuk upacara/sesaji dan selamatan dalam masa-masa sulit dan 
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tidak menentu (masa liminitas) dan yang berhubungan dengan kondisi 

kejiwaan seseorang lainnya (Suprayogo, 2003: 19). 

Dengan menggunakan pendekatan psikologis ini dimaksudkan agar 

dapat dipahami motivasi masyarakat Desa Bonang Rembang untuk 

mengikuti upacara penjamasan bende becak, sistem keyakinan 

/kepercayaan mereka, serta pengalaman peserta upacara setelah mengikuti 

upacara Penjamasan Bende Becak.  

3. Metode Pengumpulan Data. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode observasi atau pengamatan dan metode interview atau 

wawancara.  

a. Metode observasi  

Metode observasi disini dimaksudkan sebagai pengamatan dan 

pencatatan dengan sistematik atas fenomena-fenomena (Hadi, 1986: 

136). Dalam penelitian ini menggunakan jenis observasi partisipasi 

yaitu peneliti mengamati dengan cara ikut terlibat langsung pada objek 

yang diteliti (Surachmand, 1991: 162). Dalam hal ini peneliti 

mengikuti upacara dan mengamati jalannya pelaksanaan upacara 

Penjamasan Bende Becak kemudian mencatat fenomena yang ada.  

b. Metode Interview  

Sedangkan metode interview atau wawancara adalah 

merupakan suatu proses tanya jawab secara lisan, dimana dua orang 

atau lebih dapat berhadapan secara fisik. Metode ini merupakan alat 
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pengumpulan informasi yang secara langsung tentang beberapa jenis 

data sosial, baik yang latent (terpendam) maupun yang manifest 

(terungkap) (Sutrisno Hadi, 1986: 192).  

Dalam penelitian ini menggunakan wawancara (interview) tak 

berencana (unstandardized interview) yaitu wawancara yang tidak 

mempunyai daftar pertanyaan tetap yang harus dipatuhi oleh peneliti 

secara ketat.  

4. Sampel  

Sampel adalah bagian-bagian dari keseluruhan yang menjadi obyek 

sesungguhnya dari suatu penelitian (Koentjaraningrat, 1990: 89). Sampel 

yang diambil adalah beberapa orang dari unsur dewasa yaitu beberapa 

tokoh masyarakat dan orang-orang yang terlibat dalam upacara 

penjamasan bende becak ini yang dianggap mengetahui maksud dan segala 

sesuatu yang berkaitan dengan upacara penjamasan bende becak ini. 

Jumlah orang yang diwawancarai oleh peneliti adalah 6 orang yaitu dari 

unsur pengunjung dari warga desa Bonang dan juga pendatang, juru kunci, 

tokoh masyarakat dan kepala desa.  

5. Sumber Data.  

a. Data primer yaitu data langsung yang diperoleh dari tempat penelitian, 

misalnya: hasil wawancara terhadap masyarakat tentang motivasi 

mengikuti upacara Penjamasan Bende Becak. Sehubungan dengan hal 

tersebut, peneliti menggali data dengan cara menentukan informan 

yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu,  
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- Juru Kunci (Key Person) sebagai orang yang menjaga Bende 

Becak, dan yang melakukan penjamasan Bende Becak tersebut.  

- Sebagian Masyarakat Desa Bonang Kabupaten Rembang yang 

mengikuti upacara Penjamasan Bende Becak yang dibatasi hanya 

pada beberapa informan dan tokoh masyarakat.  

- Kepala Desa atau tokoh masyarakat yang menguasai seluk beluk 

tentang Desa Bonang.  

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka, 

misalnya: dokumen resmi (misal: profil desa), buku-buku, dan tulisan 

yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti untuk membantu 

peneliti melengkapi data yang diperlukan.  

6.  Metode Analisis Data. 

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, selanjutnya 

dilakukan analisis data. Proses analisis data dilakukan dengan 

menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan cara menggambarkan 

secara tepat sifat-sifat atau individu, gejala, keadaan, atau kelompok 

tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala 

dan gejala lain dalam masyarakat (Koentjaraningrat, 1990:29). 

Pembahasan dalam penelitian ini juga bersifat deskriptif-analitik, yang 

pelaksanaannya tidak terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data, 

tetapi juga meliputi analisa dan interpretasi tentang arti data itu (A. Mukti 

Ali, 1984: 24).  
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G. Sistematika Penulisan 

Rangkaian penulisan skripsi ini disusun dengan menggunakan uraian 

yang sistematis, dan diharapkan dapat mempermudah proses pengkajian dan 

pemahaman terhadap persoalan yang akan diteliti. Adapun susunan 

sistematika skripsi ini sebagai berikut: 

Bab I yaitu Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, 

penegasan istilah, perumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan dan manfaat 

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

Bab II Motivasi dan Upacara, yang membahas tentang pengertian 

motivasi, teori-teori motivasi, faktor-faktor motivasi, macam-macam motivasi, 

pengertian upacara, fungsi upacara, bentuk upacara dan komponen-komponen 

upacara.  

Bab III Motivasi Masyarakat Desa Bonang Rembang. Dalam bab ini 

menjelaskan tentang gambaran umum wilayah, sejarah singkat upacara 

Penjamasan Bende Becak, pelaku upacara, peralatan, pelaksanaan, dan 

motivasi masyarakat Desa Bonang mengikuti Upacara Penjamasan Bende 

Becak.  

Bab IV Analisis yang membahas hasil analisis dari rumusan masalah 

yang harus dijawab dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang 

motivasi masyarakat Desa Bonang mengikuti Upacara Penjamasan Bende 

Becak.  

Bab V Penutup, yang merupakan bab terakhir pada skripsi ini. Bab ini 

terdiri dari kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup.  
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