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ABSTRAK 

Tradisi sedekah bumi ini pada dasarnya juga merupakan warisan tradisi dari 

nenek moyang yang telah berjalan dari tahun ke tahun. Hal yang menarik dari 

penulisan ini adalah meskipun mayoritas masyarakat Desa Paseyan bukan hanya 

petani, namun selain petani juga ikut andil untuk ikut melaksanakan tradisi sedekah 

bumi. Selain itu, penulis akan meneliti tradisi sedekah bumi ini dari sisi agama dan 

menelaah lebih lanjut terkait pandangan beberapa masyarakat yang menganggap 

syirik tradisi tersebut. Oleh karenanya, berdasarkan latar belakang masalah yang 

sudah dipaparkan, penulis akan meneliti lebih dalam terkait “Tradisi Sedekah Bumi 

di Desa Paseyan, Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban.” 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Adapun sumber datanya 

diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Penelitian ini berjenis 

penelitian lapangan (Field Research atau Field Work). Untuk teknik pengumpulan 

data dalam penelitian ini, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun 

teknik pengolahan data dalam penulisan ini, yaitu menggunakan metode deskriptif. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Teori 

yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori fungsionalisme. Teori ini merupakan 

teori yang mengasumsikan masyarakat sebagai organisme ekologi yang mengalami 

pertumbuhan. Semakin besar pertumbuhan terjadi semakin kompleks pula masalah-

masalah yang akan dihadapi, yang pada gilirannya akan membentuk kelompok-

kelompok atau bagian-bagian tertentu yang mempunyai fungsi tersendiri. 

Hasil penulisan ini adalah Pertama, asal-usul munculnya tradisi sedekah bumi 

di Desa Paseyan adalah murni untuk memperingati meninggalnya Mbah Tirem, 

alasan masyarakat terletak pada jasanya, yang telah babat alas atau memperjuangkan 

Desa Paseyan yang awalnya hanya hutan belantara. Adapun prosesi kegiatan tradisi 

sedekah bumi dimulai dari adanya persiapan kepanitiaan, pemilihan hari dan tema, 

pendanaan acara sedekah bumi dan prosesi inti sedekah bumi. Kedua, Peran agama 

terhadap tradisi sedekah bumi di Desa Paseyan muncul dengan teori fungsionalisme, 

dimana fungsi ini penting bagi masyarakat, utamanya dalam hal agama. Adapun 

fungsi ini yang dimaksud adalah fungsi keselamatan dengan do`a, fungsi shadaqah 

dan fungsi kepemimpinan. Ketiga, Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya tradisi 

sedekah bumi di Desa Paseyan terbagi menjadi dua. Pertama faktor pendukung yaitu 

adanya faktor sosial-budaya dan faktor keberkahan. Kedua faktor penghambat yaitu 

ada yang menolak dengan adanya tradisi sedekah bumi, kepercayaan terhadap leluhur 

yang sudah meninggal, kurangnya dana dan adanya pandemi Covid-19. 

Katakunci: tradisi sedekah bumi, peran agama dan faktor-faktornya. 
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ABSTRACT 

 

The earth's alms tradition is basically a legacy from our ancestors that has 

been going on from year to year. The interesting thing about this writing is that 

although the majority of the people of Paseyan Village are not only farmers, they are 

not only farmers but also take part in implementing the earth alms tradition. In 

addition, the author will examine the earth's alms tradition from a religious 

perspective and further examine the views of some people who consider the tradition 

shirk. Therefore, based on the background of the problems that have been described, 

the author will investigate more deeply related to "Earth Alms Tradition in Paseyan 

Village, Jatirogo District, Tuban Regency." 

This research is a qualitative research. The data sources are obtained from 

primary data sources and secondary data sources. This research is a field research 

(Field Research or Field Work). For data collection techniques in this study, namely 

observation, interviews and documentation. The data processing techniques in this 

paper, namely using descriptive methods. The approach used in this research is a 

sociological approach. The theory used in this paper is the theory of functionalism. 

This theory is a theory that assumes society as an ecological organism that 

experiences growth. The greater the growth, the more complex the problems to be 

faced, which in turn will form certain groups or sections that have their own 

functions. 

The results of this writing are: First, the origin of the emergence of the earth 

alms tradition in Paseyan Village is purely to commemorate the death of Mbah 

Tirem, the reason for the community lies in his services, who have cleared the base or 

fought for Paseyan Village which was originally only a wilderness. The procession of 

the earth alms tradition activities starts with the preparation of the committee, the 

selection of the day and theme, the funding for the earth alms event and the core 

procession of the earth alms. Second, the role of religion in the tradition of 

almsgiving in Paseyan Village arises from the theory of functionalism, where this 

function is important for the community, especially in terms of religion. This function 

is the function of safety with prayer, the function of shadaqah and the function of 

leadership. Third, the factors that influence the existence of the earth alms tradition 

in Paseyan Village are divided into two. First, supporting factors, namely the 

existence of socio-cultural factors and blessing factors. The two inhibiting factors are 

those who reject the existence of the earth alms tradition, trust in ancestors who have 

died, lack of funds and the Covid-19 pandemic. 

Keywords: earth alms tradition, the role of religion and its factors. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang Masalah 

Indonesia merupakan sebuah negara dengan kepulauan yang memiliki 

beragam kebudayaan dan tentunya masih lestari hingga saat ini. Adapun 

munculnya kebudayaan didasarkan dengan adanya beragam suku, dan agama 

yang ada. Oleh karenanya, inilah yang membuat sistem nilai-nilai budaya 

(culture value system) diketahui sangat efektif pengaruhnya.1 

Kebudayaan ini memang tercermin dalam kehidupan sehari-hari 

masyarakat Indonesia. Masing-masing suku bangsa tersebut memiliki tradisi 

yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, misalnya dalam upacara adat, 

rumah adat, baju adat, nyayian dan tarian daerah bahkan alat musik dan 

makanan khas.2 

Salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia adalah Suku Jawa. Suku 

Jawa merupakan suku terbesar di Indonesia, dari total populasi suku lainnya. 

Adapun ciri khas yang dimiliki masing-masing suku tersebut di satu pihak 

ada yang masih dipertahankan oleh masyarakat dan tidak mengalami 

perubahan sama sekali, di lain pihak ada yang mengalami perubahan, bahkan 

                                                             
1 Mohammad Damami, Makna Agama dalam Masyarakat Jawa (Jogyakarta: LESFI, 2002), hlm 7. 
2 Ayu Lusoi M Siburian & Waston Malau. Tradisi Ritual Bulan Suro pada Masyarakat Jawa di Desa 

Sambirejo Timur Percut Sei TuanGondang: Jurnal Seni dan Budaya, 2 (1) (2018), hlm 29. 
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ada yang sudah hilang, serta tidak ada yang meneruskan warisan tradisi di 

masyarakat tersebut.3 

Di sisi lain, masyarakat Jawa juga dikenal sebagai masyarakat yang 

sangat toleran. Hal ini terjadi karena sikap mental masyarakat Jawa berbasis 

pada moralitas harmonisasi kehidupan. Adapun masyarakat Jawa yang 

dimaksud di sini adalah penduduk asli bagian tengah dan timur pulau Jawa 

yang berbahasa Jawa. Masyarakat Jawa (Wong Jowo) merupakan masyarakat 

yang melahirkan dan menopang kebudayaan Jawa. Kebudayaan Jawa sendiri 

dalam pengertian yang lebih luas meliputi sub-sub kultur yang ada di tanah 

Jawa.4 

Pada awal mulanya, masyarakat Desa Paseyan, Kecamatan Jatirogo, 

Kabupaten Tuban, memiliki aliran kepercayaan dan paham kejawen. 

Kejawen ini merupakan sebuah kepercayaan atau barangkali boleh dikatakan 

agama yang terutama dianut oleh masyarakat suku Jawa dan suku bangsa 

lainnya yang menetap di pulau Jawa. Kata kejawen berasal dari bahasa Jawa, 

yang artinya segala yang berhubungan dengan adat dan kepercayaan Jawa. 

Penamaan “kejawen” bersifat umum, biasanya karena bahasa pengantar 

                                                             
3 Ayu Lusoi M Siburian & Waston Malau. Tradisi Ritual…. hlm 30. 
4 Syamsul Bakri. KEBUDAYAAN ISLAM BERCORAK JAWA (Adaptasi Islam dalam Kebudayaan 

Jawa). DINIKA, Volume 12. Number 2, Juli - Des 2014, hlm 34-35. 
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ibadahnya menggunakan bahasa Jawa. Dalam konteks umum, kejawen 

merupakan bagian dari agama lokal Indonesia.5 

Selain beraliran kepercayaan dan paham kejawen, ada juga satu tradisi 

masyarakat Jawa yang masih tetap eksis hingga sekarang, bahkan masih tetap 

dilaksanakan dan sudah mendarah daging ke masyarakat. Hal ini bahkan 

menjadi rutinitas bagi masyarakat Jawa, dimana pada setiap tahunnya 

dilakukan tradisi sedekah bumi. Sedekah bumi ini merupakan suatu wujud 

kearifan lokal dalam bentuk upacara atau tradisi sebagai wujud komunikasi 

antara manusia dengan alam.6 

Istilah Sedekah Bumi sebenarnya berasal dari bahasa Jawa yaitu 

sedekah untuk desa. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia,7 sedekah 

bumi adalah pemberian kepada bumi. Makna kata Sedekah berarti pemberian 

sukarela yang tidak ditentukan peraturan-peraturan tertentu. Sedekah Bumi 

berarti pula sedekah (shadaqah). 

Senada dengan pengertian di atas, sedekah bumi juga merupakan 

kebudayaan yang sedikit banyak bermuatan nilai-nilai animisme dan 

dinamisme yang mendapat pengaruh Hindu-Buddha, sesuai dengan 

kepercayaan dan keyakinan para pendahulu masyarakat Jawa. Kepercayaan 

                                                             
5 Petir Abimanyu, Mistik Kejawen: Menguak Rahasia Hidup Orang Jawa, (Jogjakarta: Palapa, 2014), 

hlm. 20. 
6 Slamet et al. Pemanfaatan Ruang Telaga Pada Tradisi Sedekah Bumi Desa Cerme Kidul, Kecamatan 

Cerme, Kabupaten Gresik. Jurnal RUAS.Volume 13 No 1, Juni 2015, hlm 47 
7 DEPDIKBUD. 1994. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. hlm 888 
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animisme dan dinamisme ini sebenarnya telah dikenal oleh bangsa Indonesia 

sebelum masuknya pengaruh Hindu-Budha ke Indonesia. Setelah masuk dan 

berkembangnya pengaruh Hindu-Budha ke Indonesia mengakibatkan 

akulturasi, yaitu percampuran antara kedua kepercayaan.8 

Dengan masuknya Islam, maka pada masa selanjutnya terjadi 

perpaduan antara unsur-unsur pra Hindu, Hindu-Budha dan Islam. Dengan 

datangnya agama Hindu dan Islam, maka kebudayaan Jawa kemudian 

menyerap unsur budaya-budaya tersebut sehingga menyatulah unsur pra 

Hindu, Hindu-Jawa dan Islam dalam budaya Jawa tersebut. Jadi nilai budaya 

Jawa yang telah terpadu dengan Islam itulah yang kemudian disebut budaya 

Jawa-Islam. Paling tidak ada dua faktor yang mendorong terjadinya 

perpaduan nilai-nilai budaya Jawa dan Islam tersebut. Pertama, secara 

alamiah sifat dari budaya itu pada hakekatnya terbuka untuk menerima unsur 

budaya lain, dan terjadinya interaksi manusia yang satu dengan lainnya 

memungkinkan bertemunya unsur-unsur budaya yang ada dan saling 

mempengaruhi. Kedua, yaitu sikap toleran para Walisongo dalam 

menyampaikan ajaran Islam ditengah masyarakat Jawa yang telah memiliki 

keyakinan pra Islam yang sinkretis, dengan metode manut ilining banyu 

(mengikuti sesuai aliran air) para wali membiarkan adat istiadat Jawa tetap 

hidup tetapi diberi warna keislaman, seperti upacara sesajen diganti kenduri 

                                                             
8 Badrika, I Wayan. Sejarah Untuk SMA Kelas XI. (Jakarta: Erlangga. 2006), hlm 121. 
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atau slametan. Acara sesaji di zaman dulu disertai dengan pembacaan 

mantra, kemudian para wali menggantinya dengan slametan yang disertai 

kalimah thoyyibah.9 

Adapun sedekah bumi ini, merupakan salah satu tradisi yang menjadi 

bukti nyata bahwa negara Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam. 

Salah satu contoh yang masih kental melaksanakannya adalah masyarakat 

Desa Paseyan, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pada 

praktiknya, acara sedekah bumi ini dilakukan sekali pada setiap tahunnya, 

lebih tepatnya pada hari Kamis Pahing dalam perhitungan kalender Jawa, dan 

untuk bulannya bebas atau sesuai dengan kesepakatan musyawarah Desa. 

Pada awal mulanya, tradisi sedekah bumi di Desa Paseyan hanya 

dilaksanakan oleh para petani dengan tujuan agar hasil panennya melimpah 

dan tanamannya subur. Namun seiring berkembang zaman, di tambah juga 

dengan banyaknya pendatang baru, seperti pedagang, pengusaha, pegawai 

Negeri, dan sebagainya. Tradisi ini tetap diikuti oleh semua masyarakat 

tersebut. Meskipun mayoritas masyarakatnya sekarang bukan hanya petani, 

namun semua masyarakat tetap mengikuti dan meramaikan tradisi sedekah 

bumi tersebut. Tradisi sedekah bumi ini juga kerap disebut warga Desa 

Paseyan sebagai slametan (keselamatan). 

                                                             
9 Lina Kurniawati, Slametan Dalam Perspektif Pendidikan Islam, (Salatiga: IAIN Salatiga.2013), 

hlm.2-4 
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Tradisi slametan konon digali oleh Sunan Kalijaga. Selain itu, ia juga 

menggagas tahlilan, wayang kulit, serta ruwatan. Hal ini tidak aneh karena 

Sunan Kalijaga memiliki peran sentral dalam mengajarkan agama Islam 

lewat jalan budaya dan adat Jawa. Penerapan berbagai tradisi tersebut tidak 

lain dimaksudkan sebagai sarana pengalihan adat hindu menuju Islam.10 

Tradisi slametan biasa dilakukan orang Jawa dan sering diadakan pada saat 

ada acara kelahiran, perkawinan, kematian, dan sebagainya.11 

Bagi orang Jawa, kehidupan sehari-hari ini tidak lepas dengan adanya 

upacara, hal ini dilakukan agar dapat menangkal pengaruh buruk dari daya 

kekuatan gaib yang dikehendaki, dimana hal ini dapat membahayakan bagi 

kelangsungan kehidupan manusia, tentu dengan adanya upacara-upacara tadi, 

diharapkan pelaku upacara agar hidup senantiasa dalam keadaan selamat. 

Salah satunya bentuk upacaranya adalah Sedekah Bumi.12 

Oleh karenanya, tradisi dan tindakan orang Jawa dalam hal ini selalu 

berpegang kepada dua hal. Pertama, kepada filsafat hidupnya yang religius 

dan mistis. Kedua, pada etika hidup yang menjunjung tinggi moral dan 

derajat hidup. Pandangan hidup yang selalu menghubungkan segala sesuatu 

dengan Tuhan yang serba rohaniah, mistis dan magis, dengan menghormati 

                                                             
10 Rizem Aizid, Islam Abangan dan Kehidupannya: Seluk-beluk Kehidupan Islam Abangan 

(Yogyakarta: Dipta, 2005), hlm. 82. 
11 Yana MH, Filsafah dan Pandangan Hidup Orang Jawa (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2012), 

hlm. 47. 
12 Koentjaraningrat, Kebudayaan Jawa, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 375 
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nenek moyang, leluhur serta kekuatan yang tidak tampak oleh indra 

manusia.13 Masyarakat Jawa memiliki pegangan hidup yang dapat digunakan 

untuk melaksanakan tradisi maupun dalam bertindak. Mereka selalu 

berpegangan pada filsafat hidupnya dan etika hidup agar selalu di jalan 

Tuhan dan untuk menghormati nenek moyang dan leluhur mereka. 

Acara sedekah bumi di Desa Paseyan, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten 

Tuban pada dasarnya juga merupakan warisan tradisi turun temurun dari 

nenek moyang yang masih dilestarikan hingga sekarang. Acara tersebut 

biasanya dibarengi dengan do`a bersama masyarakat, yang dipimpin 

langsung oleh Mbah Modin atau petugas resmi urusan agama di sebuah desa. 

Setelah itu acara dilanjut dengan pertunjukan seni tradisional pagelaran 

wayang kulit, biasanya ada dua waktu pagelaran, pertama pada jam 11.00 

siang sampai jam 17.00 sore sebagai pembukaan dan kedua pada jam 20.30 

malam sampai jam 05.00 pagi sebagai acara penutup. 

Meskipun demikian, kegiatan tradisi sedekah bumi dalam kehidupan 

masyarakat Jawa, belum lengkap tanpa menggunakan wayang sebagai 

penutupan upacara. Salah satunya yaitu dalam upacara sedekah bumi. Selain 

sebagai kelengkapan dan penutupan upacara, wayang digunakan juga sebagai 

sarana untuk tujuan tertentu. Wayang sebagai sarana telah melekat di hati 

                                                             
13 Herusatoto, Budiono. Simbolisme Dalam Budaya Jawa. (Yogyakarta: Hanindita Graha Widia.2003), 

hlm.79. 
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masyarakat, tinggallah menyisipkan suatu misi di dalamnya.14 Biasanya, 

pagelaran wayang yang disampaikan dalang (orang yang memainkan 

wayang) dalam acara sedekah bumi di Desa Paseyan adalah terkait tentang 

cerita sunan-sunan walisongo dan juga peranan walisongo dalam penyebaran 

agama Islam. 

Disisi lain, semakin berkembangnya zaman, terdapat juga beberapa 

pandangan masyarakat Desa Paseyan yang menolak adanya tradisi sedekah 

bumi. Hal ini dikarenakan adanya unsur-unsur yang bertentangan dengan 

ajaran Islam, bahkan ada yang menganggapnya sebagai perbuatan yang 

syirik. Hal ini disebabkan adanya kepercayaan masyarakat akan terkabulnya 

do`a terhadap leluhur yang sudah meninggal, dengan maksud bahwa ketika 

meminta khajat atau keinginan kepada Mbah Tirem atau makam yang 

dikeramatkan di Desa Paseyan, pasti akan terkabulkan. 

Dengan demikian membuat penulis ingin meneliti lebih lanjut terkait 

tradisi sedekah bumi yang telah tumbuh dan berkembang sejak lama di Desa 

Paseyan. Tradisi sedekah bumi ini pada dasarnya juga merupakan warisan 

tradisi dari nenek moyang yang telah berjalan dari tahun ke tahun. 

Masyarakat Desa Paseyan juga masih dikenal kental dengan nilai-nilai 

budaya yang ada, sehingga tradisi sedekah bumi ini sulit untuk ditinggalkan 

dari generasi ke generasi berikutnya. Hal yang menarik dari penulisan ini 

                                                             
14 Franz Magnis Suseno, Wayang dan Panggilan manusia, (Jakarta: Gramedia, 1995), hlm. 4. 
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adalah meskipun mayoritas masyarakat Desa Paseyan bukan hanya petani, 

namun selain petani juga ikut andil untuk ikut melaksanakan tradisi sedekah 

bumi. Selain itu, penulis akan meneliti tradisi sedekah bumi ini dari sisi 

agama dan menelaah lebih lanjut terkait pandangan beberapa masyarakat 

yang menganggap syirik tradisi tersebut. Oleh karenanya, berdasarkan latar 

belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, penulis akan meneliti lebih 

dalam terkait “Tradisi Sedekah Bumi di Desa Paseyan, Kecamatan Jatirogo 

Kabupaten Tuban.”  

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalah pokok dari 

penulisan ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana asal-usul dan prosesi tradisi Sedekah Bumi di Desa Paseyan, 

Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban? 

2. Bagaimana peran agama terhadap tradisi Sedekah Bumi di Desa Paseyan, 

Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban? 

3. Apa saja faktor yang mempengaruhi adanya tradisi Sedekah Bumi di 

Desa Paseyan, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Dengan adanya rumusan masalah yang sudah dikemukakan diatas, 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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1. Untuk mengetahui asal-usul dan prosesi tradisi Sedekah Bumi di Desa 

Paseyan, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. 

2. Untuk mengetahui peran agama terhadap tradisi Sedekah Bumi di Desa 

Paseyan, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. 

3. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi adanya tradisi Sedekah 

Bumi di Desa Paseyan, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. 

Adapun kegunaan dari penelitian ini diantaranya. 

1. Secara teoritis, skripsi ini memiliki kegunaan sebagai pedoman untuk 

mengetahui hasil penulisan yang dicapai, baik secara konsep maupun 

aktivitas. Kemudian skripsi ini juga bermanfaat untuk mengetahui secara 

langsung asal-usul, peran agama dan faktor yang mempengaruhi adanya 

tradisi Sedekah Bumi di Desa Paseyan, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten 

Tuban. 

2. Secara praktis, skripsi ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau bahan 

rujukan untuk mendapatkan data yang lebih akurat, dan diharapkan dapat 

menambah wawasan keilmuan, khususnya terkait tradisi sedekah bumi. 

Selain itu, skripsi ini memberikan kontribusi pemikiran dan sebagai 

bahan pertimbangan melalui Sedekah Bumi di Desa Paseyan, Kecamatan 

Jatirogo, Kabupaten Tuban. 

  



11 
 

 
 

D. Tinjauan pustaka 

Tinjauan pustaka tidak lepas dari referensi para penulis sebelumnya, 

tentunya sesuai dengan kajian yang diteliti. Adapun fokus kajian yang akan 

dibahas dalam penulisan ini adalah “Sedekah Bumi.” Penulis pun menelaah 

beberapa pustaka yang sudah diteliti oleh penulis sebelumnya. Adapun 

sumber tinjauan pustaka yang telah didapat dari penulisan ini diantaranya: 

Pertama, skripsi Emmi Nur Arifah15 (2015), mengungkapkan bahwa: 

“Masyarakat desa Tegalharjo dalam mengungkapkan rasa syukur kepada 

Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rizki dan 

mengimplementasikannya melalui upacara sedekah bumi. Masyarakat desa 

Tegalharjo perlu memelihara alam sekitarnya, karena pada dasarnya manusia 

memiliki ketergantungan yang besar kepada lingkungannya. Upacara 

sedekah bumi ini dilakukan karena masyarakat percaya agar nantinya usaha 

pertanian masyarakat mendapat hasil yang baik dan juga memintakan 

selamat bagi sawah dan ladang, agar hasilnya melimpah. Sedekah ini 

mempunyai makna agar manusia selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa 

yang telah memberi rezeki selama satu tahun serta diharapkan pada tahun 

yang akan datang rezeki yang diterima dari hasil pertanian akan lebih baik. 

Nilai-nilai Islam dan Hindu-Budha berpadu dalam upacara sedekah bumi, 

                                                             
15 Emmi Nur Arifah. “Korelasi Konsep Syukur dalam Budaya Jawa dan Ajaran Islam (Studi Kasus 

Sedekah Bumi di Desa TegalHarjo, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati).” Skripsi Fakultas 

Ushuluddin: UIN Walisongo Semarang. 2015. 
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atau hal ini disebut sebagai bentuk sinkretisme. Nilai-nilai tersebut 

diantaranya merupakan norma atau aturan bermasyarakat dan etika 

berinteraksi sosial yang sesuai dengan tuntunan Islam dalam rangka 

hubungan antara Tuhan, Alam, dan Manusia.” 

Kedua, skripsi Risyanti Wahyu16 (2016), mengungkapkan bahwa: “(1) 

Tradisi sedekah bumi legenanan dilaksanakan setiap setahun sekali yaitu 

pada bulan legena (Dzulkaidah) dimana bulan tersebut dipercaya sebagai 

dasarnya awal agama Islam masuk di Desa Kalirejo. Tradisi tersebut 

menunjukkan akar dari tradisi agraris dan tetap dilestarikan oleh masyarakat 

setempat. Pelaksanaan tradisi sedekah bumi legenanan dilakukan selama dua 

hari berturut-turut. Hari pertama tepatnya pada malam harinya terdapat 

prosesi dzikir, manaqib dan makan bersama, hari kedua dilanjutkan dengan 

ngambeng, dan pertunjukan wayang. (2) Makna simbolik yang terdapat 

dalam pelaksanaan tradisi sedekah bumi legenanan yaitu sebagai bentuk rasa 

bersyukur kepada Allah swt dan memohon kepada Allah swt agar diberi 

keselamatan, kesehatan, keberkahan, rejeki yang melimpah, bumi yang 

dipijak agar tetap utuh tidak runtuh, tidak ada bencana apapun yang melanda 

Desa Kalirejo dan masyarakat Desa Kalirejo menjadi masyarakat yang 

makmur sejahtera. Makna simbolik yang mengandung nilai-nilai budaya ini 

                                                             
16 Risyanti Wahyu. “Makna Simbolik Tradisi Sedekah Bumi Legenanan Pada Masyarakat Desa 

Kalirejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan.” (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial: Universitas 

Negeri Semarang). 2016. 
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oleh masyarakat dijadikan sebagai pedoman hidup yang sudah mengakar 

dalam masyarakat.” 

Ketiga, jurnal Furqon Syarief Hidayatullah17 (2013), mengungkapkan 

bahwa: “Sedekah bumi menjadi perayaan adat sebagai wujud rasa syukur 

masyarakat Dusun Cisampih kepada Pencipta bumi karena mereka tinggal di 

bumi dengan anugerah-Nya. Mereka sangat bergantung kepada bumi untuk 

bercocok tanam, mendapatkan makanan dan minuman, serta melakukan 

aktifitas lainnya. Karena itu mereka merasa perlu melakukan sedekah bumi 

sebagai bentuk rasa terima kasih mereka kepada bumi. Selain itu, sedekah 

bumi juga sebagai bentuk rasa syukur atas keselamatan dan rezeki yang 

diterima masyarakat dan diyakini dapat mendatangkan keselamatan bagi 

sawah dan ladang mereka agar hasilnya melimpah. Dalam perspektif Islam, 

pelaksanaan upacara sedekah bumi ini ada yang bertentangan karena 

mengandung perbuatan syirik.” 

Keempat, jurnal Robert Tajuddin18 (2015), mengungkapkan bahwa: 

“(1) Perkembangan Tradisi Ritual Sedekah Bumi di Dusun Jeruk dipengaruhi 

oleh kondisional di wilayah Surabaya Barat yang terus berkembang mulai 

tahun awal-awal tahun 1990an. (2) Pelaksanaan tradisi ritual sedekah bumi 

                                                             
17 Furqon Syarief Hidayatullah. “Sedekah Bumi Dusun Cisampih Cilacap.” Jurnal Institut Pertanian 

Bogor: el-Harakah Vol.15 No.1 Tahun 2013. 
18 Robert Tajuddin. “Perubahan Tradisi Ritual Sedekah Bumi di Kota Metropolitan Surabaya: Analisa 

Perubahan Tradisi Ritual Sedekah Bumi di Dusun Jeruk, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, 

Kota Surabaya, Tahun 1990-2014.” Jurnal Universitas Negeri Surabaya: AVATARA, e-Journal 

Pendidikan Sejarah, Vol 3, No. 3, Oktober 2015. 
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terjadi perubahan-perubahan di dalamnya, seperti pelaksanaan teknis ritual 

(prosesi), dan penyediaan sesaji sedekah bumi. (3) Adanya kegiatan 

pelaksanaan Tradisi Ritual Sedekah Bumi di Dusun Jeruk juga 

mendatangkan keuntungan ekonomi bagi sosial masyarakat Dusun Jeruk.” 

Kelima, jurnal Oki Setya Pambudi19 (2014), mengungkapkan bahwa: 

“(1) Prosesi tradisi Baritan di desa Kedungwringin yaitu (a) Praprosesi atau 

persiapan prosesi, (b) Prosesi atau jalannya upacara tradisi Baritan, (c) 

Prosesi akhir. (2) Makna tradisi Baritan di desa Kedungwringin adalah (a) 

Makna budaya, (b) Makna sosial, (c) Makna ekonomi, (d) Makna politik; 

fungsi tradisi Baritan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah swt yang 

telah memberikan rizki, keselamatan dan keamanan. (3) Isi cerita wayang 

dalam tradisi Baritan mencertiakan perintah Sang Hyang Wenang kepada 

Bhatara Guru untuk menyebar wiji isining jagad. (4) Ubarampe tradisi 

Baritan di desa Kedungwringin di bagi menjadi: (a) ubarampe dalam prosesi 

pemendaman kepala kambing, (b) ubarampe kenduri dalam tradisi Baritan, 

(c) ubarampe dalam pertunjukan wayang.” 

Hasil penulisan di atas tentunya memiliki persamaan dan perbedaan 

dengan penulisan yang dilakukan oleh penulis. Persamaannya terletak pada 

tradisi lokal, lebih khususnya pada tradisi sedekah bumi. Adapun 

                                                             
19 Oki Setya Pambudi. “Upaya Pelestarian Tradisi Babaritan dalam Upacara Adat Sedekah Bumi di 

Desa Kedungwringin, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen.” Jurnal Universitas Muhammadiyah 

Purworejo: Program Studi Pendidikan Bahasa dan sastra Jawa, Vol. 4, No. 4, Mei 2014. 
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perbedaanya, (1) Terkait objek penulisan, belum ada yang melakukan 

penulisan lebih mendalam terkait tradisi sedekah bumi di Desa Paseyan (2) 

penulis lebih fokus meneliti proses pelaksanaan tradisi sedekah bumi (3) 

penulis juga mendalami peran agama terhadap sedekah bumi. 

Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut lebih 

mendalam untuk mengetahui makna “Tradisi Sedekah Bumi di Desa 

Paseyan, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban.” 

E. Kerangka Teoritik 

Kerangka teori merupakan model konseptual dari suatu teori atau 

hubungan logis diantara faktor-faktor yang diidentifikasi penting pada 

masalah penulisan.20 Penulisan ini dilakukan di Desa Paseyan, Kecamatan 

Jatirogo, Kabupaten Tuban. Penulisan ini dilakukan guna untuk mengetahui 

bagaimana sistem Tradisi Sedekah Bumi serta melibatkan pandangan 

pemerintah, tokoh-tokoh, serta masyarakat mengenai tradisi tersebut. 

Untuk menganalisis penelitian mengenai tradisi sedekah bumi, teori 

yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori fungsionalisme. Teori ini 

merupakan teori yang mengasumsikan masyarakat sebagai organisme 

ekologi yang mengalami pertumbuhan. Semakin besar pertumbuhan terjadi 

semakin kompleks pula masalah-masalah yang akan dihadapi, yang pada 

                                                             
20 Fahrudin Faiz, dkk, Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi, (Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran 

Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005) hlm. 10 
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gilirannya akan membentuk kelompok-kelompok atau bagian-bagian tertentu 

yang mempunyai fungsi tersendiri. Bagian yang satu dengan bagian yang lain 

memiliki fungsi yang berbeda. Karena perbedaan pada bagian-bagian tadi 

maka perubahan fungsi pada bagian tertentu bisa juga mempengaruhi fungsi 

kelompok lain. Meskipun demikian masing-masing kelompok dapat 

dipelajari sendiri-sendiri.21 

Kemudian teori ini juga diperkuat oleh Bronislaw Malinowski (1884-

1942),22 dimana Fungsionalisme merupakan seluruh elemen suatu suku, 

bangsa, masyarakat yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan 

kelangsungan kebudayaan dari setiap anggota-anggotanya. Adapun inti dari 

fungsionalisme adalah bahwa segala aktivitas kebudayaan yang dilakukan 

oleh masyarakat sebenarnya mempunyai maksud untuk memuaskan suatu 

rangkaian dari sejumlah kebutuhan naluri manusia yang berhubungan dengan 

seluruh kehidupannya (pemenuhan kebutuhan).23 

Melalui pendekatan sosiologi dengan teori fungsionalisme, penulis 

memposisikan Tradisi Sedekah Bumi sebagai aktifitas kebudayaan yang 

memiliki fungsi terhadap masyarakat pelakunya, dalam hal ini adalah 

masyarakat Desa Paseyan. Agar fungsi tersebut dapat diketahui secara rinci, 

                                                             
21 Ida Zahara Adibah, “Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam”, Jurnal Inspirasi -  Vol. 1, No. 1, 

Januari – Juni  2017, hlm. 6. 
22 C.H.M. Palm. Sejarah Antropologi Budaya (Bandung; penerbit jemmars, 1980) hlm. 59-65. 
23 Koentjaraningrat, Sejarah Teori Antropologi 1 (Jakarta; Universitas Indonesia Perss, 1987) hlm. 

167. 
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maka dapat dilihat dari aspek agama, aspek sosial dan aspek budaya. Hal ini 

juga diperkuat dengan melihat atau meneliti fenomena masyarakat dari sisi 

fungsi, baik dari fungsi peran dan fungsi status. 

F. Metode Penelitian 

Untuk menyusun sebuah karya ilmiah yang sistematis dan terstruktur, 

penulis menggunakan metode diantaranya: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana penelitian ini 

menghasilkan data berupa data-data dan perilaku manusia yang sedang 

diamati.24 Adapun pengamatan penelitian ini difokuskan pada Tradisi 

Sedekah Bumi di Desa Paseyan, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. 

Lebih lanjut, metode penelitian ini didasarkan pada metode penelitian 

deskriptif, dimana metode ini bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  

tentang  suatu  masyarakat  atau kelompok  orang  tertentu  atau  

gambaran  tentang  suatu  gejala  atau  hubungan antara dua gejala atau 

lebih.25 

  

                                                             
24 Lexy J. Moleong, Metodeogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006), hlm.4. 
25 Irawan Suhatono. Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial 

dan Ilmu Sosial Lainnya. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2015). Hlm. 35. 
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2. Sumber Data 

Ada dua bentuk sumber data dalam penulisan ini, yaitu: 

a. Sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan 

data penulisan secara langsung.26 Baik yang berasal dari 

responden, melalui wawancara maupun data lainnya. Sumber data 

primer dalam penulisan ini adalah lurah desa, ahli sejarah, tokoh 

agama maupun masyarakat. 

b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan 

informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data 

pokok.27 Data itu biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari 

laporan-laporan penulis yang terdahulu, seperti: buku, karya 

ilmiah, artikel, jurnal maupun koran. 

3. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan penulisan ini adalah penulisan lapangan 

(Field Research atau Field Work) merupakan penulisan kehidupan secara 

langsung, yang mempelajari secara intensif tentang individu ataupun 

masyarakat.28 Penulis dalam hal ini mengambil fokus pada tradisi 

Sedekah Bumi di Desa Paseyan, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban 

                                                             
26 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 

87-88. 
27 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 85. 
28 Maryaeni, Metode Penelitian Kebudayaan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 25. 
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sebagai tradisi dari budaya dan agama yang bertujuan untuk mengkaji 

lebih mendalam tentang pelaksanaan ritual sedekah bumi serta urgensi-

nya dengan ajaran Islam. 

Sebagai sumber cross-check atas data-data yang penulis dapatkan 

terlebih dahulu melalui metode penulisan pustaka (Library Research), hal 

ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data yang berasal dari buku-

buku, pendapat yang intinya akan dijadikan landasan dalam teori.29 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk pengumpulan data dalam penulisan ini, penulis menggunakan 

beberapa metode yaitu: 

a. Observasi 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penulis.30 Metode 

ini digunakan untuk memperoleh data dengan cara mengamati dan 

mencatat fenomena-fenomena masyarakat tentang tradisi Sedekah 

Bumi di Desa Paseyan, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. 

  

                                                             
29 Maryaeni, Metode…. hlm. 26. 
30 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian… hlm. 93. 
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b. Wawancara 

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau 

lebih secara langsung. Pewawancara disebut interviewer sedangkan 

orang yang diwawancarai adalah interviewee.31 Metode ini digunakan 

untuk memperoleh data secara langsung dari informan masyarakat di 

Desa Paseyan, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban yaitu: Suparwi 

(Lurah Desa Paseyan), Sukardi (Kaur Perencanaan Desa Paseyan), 

Bapak Sumulyo (Ahli sejarah Desa Paseyan), Mbah Modin Samiun 

(Tokoh agama Desa Paseyan), Pak Mustaqim (Masyarakat), Pak 

Zainal (Masyarakat). 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan data (informasi) yang 

berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau 

gambar tersebut dapat berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, 

arsip, dokumen pribadi, foto dan video,32 yang terkait dengan 

permasalahan penulisan. Dalam hal ini dokumentasi yang diambil 

adalah dengan menggunakan audio record, foto, serta dokumen-

dokumen yang berkaitan dengan Desa Paseyan, Kecamatan Jatirogo, 

Kabupaten Tuban. 

                                                             
31 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian…. hlm. 55. 
32 Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 71. 
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5. Teknik Pengolahan Data 

Analisis atau pengolahan data merupakan upaya mencari dan menata 

secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk 

meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dan 

menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.33 Dengan menganalisa 

data-data yang diperoleh dari kepustakaan atau hasil dari observasi, 

wawancara dan dokumentasi, maka teknik pengolahan data yang 

digunakan penulis yaitu menggunakan metode deskriptif. 

Metode Deskriptif yaitu menguraikan penulisan dan menggambarkan 

secara lengkap dalam suatu bahasa, sehingga ada suatu pemahaman 

antara kenyataan di lapangan dengan bahasa yang digunakan untuk 

menguraikan data-data yang ada.34 Metode ini digunakan untuk 

mendeskripsikan atau menggambarkan Desa Paseyan, Kecamatan 

Jatirogo, Kabupaten Tuban dalam mengimplementasikan tradisi Sedekah 

Bumi. 

Berdasarkan pada spesifikasi jenis penulisan, maka dalam melakukan 

analisis terhadap data yang telah tersaji, akan dilakukan secara kualitatif 

dengan pendekatan sosiologis dan metode deskriptif. Adapun proses 

analisa data yang dimaksud penulis yaitu menggambarkan analisis secara 

                                                             
33 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991), hlm. 183. 
34 Anton Bakker, Metode Penelitian Filsafah, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 51. 
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keseluruhan dari data yang telah disajikan, tanpa menggunakan rumusan-

rumusan statistik atau pengukuran.35 

6. Pendekatan 

Pendekatan dalam penelitian Tradisi Sedekah Bumi di Desa Paseyan, 

Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban yaitu menggunakan Pendekatan 

Sosiologi. Adapun pendekatan ini merupakan pendekatan yang 

membicarakan apa yang sedang terjadi saat ini, khususnya pola-pola 

hubungan dalam masyarakat serta berusaha mencari pengertian-

pengertian umum, rasional, empiris serta bersifat umum.36 

Kaitannya dengan pendekatan sosiologi, minimal ada tiga teori yang 

bisa digunakan dalam penelitian, yaitu: teori fungsional, teori 

interaksional, dan teori konflik. Dalam hal ini teori yang diambil penulis 

yaitu menggunakan teori fungsional.37 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan bagian dari persyaratan penulisan 

skripsi, yang berisi tentang gambaran keseluruhan dari komponen yang 

menjadi satu kesatuan dan saling berhubungan. Adapun pokok pembahasan 

yang diteliti adalah “Tradisi Sedekah Bumi di Desa Paseyan, Kecamatan 

                                                             
35 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta:Rineka Cipta, 2004), hlm. 39. 
36 Ida Zahara Adibah, “Pendekatan Sosiologis…. hlm. 6. 
37 Ida Zahara Adibah, “Pendekatan Sosiologis…. hlm. 6. 
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Jatirogo, Kabupaten Tuban.” Oleh karenanya, untuk memperoleh gambaran 

yang jelas dan mudah dalam membaca, penulis menyajikan lima bab dalam 

sistematika pembahasan ini sebagai berikut. 

Bab pertama memuat pendahuluan yang berisi tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, tinjauan pustaka, 

kerangka teori, metode penulisan, dan sistemtika pembahasan. Bab ini 

menjelaskan tentang latar belakang pemilihan tema penulisan, pentingnya 

penulisan, dan uraian singkat mengapa penulisan ini perlu dilakukan. Dalam 

hal ini, pendahuluan merupakan bab petunjuk jalan untuk mengerjakan 

penulisan. 

Bab kedua membahas gambaran umum mengenai masyarakat Desa 

Paseyan, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, yang meliputi kondisi 

agama, pendidikan, ekonomi dan sosial budaya. Pembahasan ini diletakkan 

di bab dua dengan alasan untuk memberikan gambaran keadaan masyarakat 

Desa Paseyan dalam berbagai aspek kehidupan yang berkaitan dengan tradisi 

Sedekah Bumi sebagai pendukung kegiatan tersebut.   

Bab ketiga membahas tentang asal-usul Tradisi Sedekah Bumi di Desa 

Paseyan, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Ada dua sub bab yang akan 

dijelaskan pada bab ini. Pertama, menjelaskan asal-usul dilaksanakannya 

tradisi Sedekah Bumi di Desa Paseyan, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten 

Tuban, mulai dari sejarah kemunculannya hingga bertahan sampai saat ini. 
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Kedua, membahas prosesi tradisi Sedekah Bumi mulai, dari persiapan, 

pelengkapan dan pelaku tradisi Sedekah Bumi. 

Bab keempat membahas peran dan kontribusi agama, serta faktor-faktor yang 

menyebabkan masyarakat setempat masih tetap melestarikan atau melakukan 

tradisi Sedekah Bumi di Desa Paseyan, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten 

Tuban. 

Bab kelima adalah penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari hasil 

pembahasan dari Bab I sampai Bab IV. Kemudian dilanjutkan dengan saran 

dan kritik, yang bersifat membangun untuk penulisan selanjutnya, khususnya 

dalam meneliti tradisi Sedekah Bumi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah dilakukan pembahasan dan penguraian terkait pokok-pokok 

yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan tentang Tradisi Sedekah 

Bumi di Desa Paseyan, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Asal-usul munculnya tradisi sedekah bumi di Desa Paseyan adalah murni 

untuk memperingati meninggalnya Mbah Tirem, alasan masyarakat 

terletak pada jasanya, yang telah babat alas atau memperjuangkan Desa 

Paseyan yang awalnya hanya hutan belantara. Adapun prosesi kegiatan 

tradisi sedekah bumi dimulai dari adanya persiapan kepanitiaan, pemilihan 

hari dan tema, pendanaan acara sedekah bumi dan prosesi inti sedekah 

bumi. 

2. Peran agama terhadap tradisi sedekah bumi di Desa Paseyan muncul 

dengan teori fungsionalisme, dimana fungsi ini penting bagi masyarakat, 

utamanya dalam hal agama. Adapun fungsi ini yang dimaksud adalah 

fungsi keselamatan dengan do`a, fungsi shadaqah dan fungsi 

kepemimpinan. 
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3. Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya tradisi sedekah bumi di Desa 

Paseyan terbagi menjadi 2. Pertama faktor pendukung yaitu adanya faktor 

sosial-budaya dan faktor keberkahan. Kedua faktor penghambat yaitu ada 

yang menolak dengan adanya tradisi sedekah bumi, kepercayaan terhadap 

leluhur yang sudah meninggal, kurangnya dana dan adanya pandemi 

Covid-19. 

B. Saran 

Berkenaan dengan penulisan Tradisi Sedekah Bumi di Desa Paseyan, 

Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban, kritik dan saran dari penulis adalah 

sebagai berikut: 

1. Perlunya penyampaian pengetahuan tentang keagamaan, khususnya 

kepada warga yang hanya memeluk Islam dari KTP saja, hal ini menjadi 

penting dikarenakan tanpa adanya pembimbing mereka akan terus tersesat. 

2. Bagi generasi muda untuk tetap menjaga warisan tradisi sedekah bumi 

yang sudah turun temurun dari nenek moyang dan juga masih dilestarikan 

hingga sekarang. 

3. Terhadap penulis lain, dapat menjadikan hasil penulisan ini sebagai bahan 

acuan atau bahan rujukan untuk mendapatkan data yang lebih akurat, dan 

diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan, khususnya terkait tradisi 

sedekah bumi di Desa Paseyan.  
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