


ABSTRAK 

 

 Sedekah adalah memberikan sesuatu  kepada orang, badan atau lembaga yang berhak, 
makna ini sangat luas yakni setiap aktifitas yang mengandung nilai positif dalam pandangan 
Islam dapat disebut dengan sedekah atau Shodaqoh. Dengan demikian sedekah bumi  
mengandung pengertian suatu tindakan masyarakat untuk member/bersedekah dari hasil bumi 
kepada orang lain, sebagai pernyataan rasa syukur kepada bumi karena pada dasarnya 
manusia memiliki ketergantungan kepada bumi mulai dari makan-minum dan aktifitas 
lainnya. Upacara sedekah bumi di desa Jatiroso sering disebut dengan istilah slametan bumi 
atau syuran, karena pelaksanaannya dilakukan pada bulan Syura (tahun Jawa). Acara ini 
dilakukan selain karena masyarakat percaya agar nantinya usaha pertanian mereka mendapat 
hasilyang baik dan juga memintakan selamat bagi sawah dan ladang mereka, agar hasilnya 
melimpah. Selain itu juga sedekah bumi ini mempunyai makna lain agar manusia selalu ingat 
kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi rizki selama satu tahun serta diharapkan 
pada tahun yang akan datang rizki yang diterima dari hasil pertanian akan lebih baik. 

 Obyek penelitian ini adalah tradisi yang berkembang dalam masyarakat maka 
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan antropologis, pendekatan ini diterapkan untuk 
mengkaji seluk-beluk person dari masyarakat baik tingkah laku maupun adat budayanya. 
Disamping itu menggunakan metode historis yaitu mencari penjelasan mengenai suatu 
peristiwa atau gejala yang muncul pada masa lampau hingga masa sekarang. 

 Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa Jatiroto dalam 
mengungkapkan  rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rizki 
melalui tanaman yang ditanam oleh warga dengan cara mengadakan upacara sedekah bumi. 
Oleh karenanya masyarakat desa Jatiroto perlu memelihara alam sekitarnya karena pada 
dasarnya manusia memiliki ketergantungan yang besar kepada lingkungannya. Nilai-nilai 
Islam dan budaya local berpadu dalam upacara tradisional sedekah bumi , nilai-nilai tersebut 
diantaranya  merupakan norma atau aturan bermasyarakat dan etika berinteraksi social yang 
sesuai dengan tuntunan Islam dalam rangka hubungan antar sesama masyarakat. 
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