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MOTTO 

 

“Belajar  dengan bersungguh-sungguh supaya mendapatkan 
ilmu yang kita cari dan bermanfaat, bukan hanya semata 
untuk mencari pekerjaan” 
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TRADISI WILUJENGAN DI DUSUN CEPIT DESA PAGERGUNUNG 

 KECAMATAN BULU KABUPATEN TEMANGGUNG 
 

ABSTRAK 

Tradisi  Wilujengan merupakan tradisi yang dilaksanakan setiap satu tahun 
sekali yaitu pada malam 21 Ramadhan atau warga Desa sering menyebut “malem 
selikuran”. Tradisi ini sudah dilakukan sejak wafatnya Ki Ageng Makukuhan 
sebagai salah satu tokoh penyebar Islam di Kota Temanggung dan para 
sahabatnya untuk mengenang dan menghormati jasanya dalam berjuang 
menyebarkan agama Islam di Desa Pagergunung pada khususnya dan 
Temanggung pada umumya yang dulu mayoritas Agama Hindu dan Budha. 
Tradisi Wilujengan dimulai dengan arak-arakan oleh prajurit yang berpakaian adat 
Jawa, dengan membawa tumpeng dan sesaji berupa hasil bumi. Puncak tradisi 
Wilujengan adalah ziarah ke makan Ki Ageng Makukuhan di puncak Gunung 
Sumbing oleh masyarakat Desa Pagergunung yang dilakukan dengan berjalan 
kaki bersama-sama warga lainnya yang jaraknya sekitar 3 km sampai puncak 
Gunung Sumbing. 
 

Penelitian ini berangkat dari problem: Apa latar belakang munculnya 
tradisi Wilujengan ini dan bagaimana prosesi upacaranya. Apa makna dan fungsi 
yang terkandung dalam tradisi Wilujengan. Apa yang menyebabkan tradisi 
Wilujengan masih dipertahankan sampai sekarang. Dalam tradisi Wilujengan ini 
peneliti menggunakan teori fungsionalisme Bronislaw Malinowski. Peneliti 
menggunakan teori fungsionalisme Malinowski karena akan mengungkap dan 
mengkaji lebih dalam mengenai makna dan fungsi sampai ke hal-hal yang kecil, 
selain itu aspek aspek kehidupan dapat terungkap sehingga fungsi dan maknanya 
semakin jelas. Malinowski juga berpendapat bahwa fenomena budaya sekecil apa 
pun pasti ada makna dan fungsinya bagi pendukung budaya tersebut. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengungkap mengapa spirit masyarakat Desa Pagergunung 
masih sangat besar dalam melakukan tradisi Wilujengan sampai sekarang. 
Disamping itu peneliti juga bertujuan agar dapat memahami fungsi dan makna 
yang terkandung dalam tradisi Wilujengan. Penelitian ini merupakan penelitian 
yang dilakukan di lapangan maka penelitian ini  termasuk dalam field research, 
yang lebih merupakan studi tentang kajian budaya dan tradisi. Adapun tahapan 
tahapannya yaitu: metode pengumpulan data (observasi, interview, dokumentasi ). 
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KATA PENGANTAR 

 

 ِبْسِم اللَِه الرَّْحَمِن الرَِّحْيِم

لِه َرِب ْالَعاَلِمْيَن َوبِِه َنْسَتِعْيُن َوَعَلى ُأِموْر الُدْنيَا َوالِدْيَن َوَصَالُة َوالَسَلاُم  َاْلَحْمُد َاِل

 َعلَىى َأْثَرِف ْاَألْنِبيَاِء َوْالُمْرَسِلْيَن َسيِِّدَنا ُمَحمٍَّد َوَعلَى آلَِه َوَأْصَحابِِه َأْجَمِعْيَن

Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan 

atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah 

direncanakan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi 

Besar Muhammad SAW manusia pilihan pembawa Rahmat bagi seluruh alam. 

Skripsi yang berjudul “Tradisi Wilujengan di Desa Pagergunung Dusun Cepit 

Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung” ini merupakan upaya penulis untuk 

memahami lebih dalam lagi mengenai sejarah singkat Ki Ageng Makukuhan dan tradisi 

wilujengan yang masih bertahan sampai sekarang. Dalam kenyataannya, proses penulisan 

skripsi ini ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Banyak kendala menghadang 

selama penulis melakukan penelitian. Oleh karena itu, jika skripsi ini bisa dikatakan  

selesai, maka hal tersebut bukan semata-mata karena usaha penulis, melainkan atas 

bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima 

kasih yang tiada hingganya kepada : 

Drs. Musa, M.S i selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, 

nasehat dan arahan kepada penulis dengan sabar,; Prof. Dr. Muhammad Abdul Karim, 

M.A. , dosen Pembimbing Akademik; Dr. Maharsi M.Hum., Ketua Jurusan SKI; dan 
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seluruh dosen yang telah mengajar dari semester 1 yang telah memberikan ilmunya di  

tengah luasnya samudra ilmu yang tidak bertepi. 

Kepada mahasiswa Jurusan SKI angkatan 2008 saya ucapkan banyak terima  

ksaih atas suport serta menjadi penyemangat saat penulis mengerjakan skripsi. Terima 

kasih yang mendalam juga penulis  ucapkan kepada ibu yang selalu mendo’akan yang 

terbaik dan selalu memberikan arti kehidupan dengan penuh semangat tanpa lelah dan 

sangat sabar di saat Ayah telah tiada.  

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran 

dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan 

selanjutnya. 

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca 

pada umumnya, semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai amal  ibadah disisi-

Nya, amin. 

 

      Yogyakarta, 7 juni 2013 

 

Penulis  

 M. Latif Zakiyyuddin 
     NIM : 08120004 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kebudayaan pada umumnya dikatakan sebagai proses atau hasil cipta, 

rasa, dan karsa manusia dalam upaya menjawab tantangan kehidupan yang berasal 

dari alam sekelilingnya. Alam ini di samping memberikan fasilitas yang indah, 

juga menghadirkan tantangan yang harus diatasi.1 Di sisi lain kebudayaan 

mencakup makna-makna yang terjalin secara menyeluruh dalam simbol-simbol 

yang diwariskan secara historis, yang didalamnya terdapat suatu simbolik, 

sehingga dengan cara ini manusia dapat berkomunikasi, melestarikan, dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan, serta sikapnya dalam masyarakat.2

Hasil pemikiran cipta dan karsa manusia merupakan kebudayaan yang 

berkembang pada masyarakat. Pikiran dan perbuatan yang dilakukan manusia 

secara terus menerus pada akhirnya menjadi sebuah tradisi. Sejalan dengan 

adanya penyebaran agama, tradisi yang ada di masyarakat dipengaruhi oleh ajaran 

agama yang berkembang.

  

3

                                                             
1 Simuh, Islam dan Pergumulan Budaya Jawa (Yogyakarta: TERAJU, 2003), hlm. 1. 
2 Clifford Geertz, Abangan, Santri, Priyayi, Dalam Masyarakat Jawa, terj. Aswad 

Mahasin ( Jakarta: Pustaka Jaya, 1983), hlm. 89. 
3 A. Syahri, Implementasi Agama Islam Pada Masyarakat Jawa (Jakarta: DEPAG, 1985), 

hlm. 2. 

 Melalui proses tersebut banyak kebudayaan yang 

berkembang dalam kehidupan masyarakat tetap terpelihara, salah satunya upacara 

yang disebut selametan. 
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Menurut Koentjaraningrat, upacara selametan dapat digolongkan menjadi 

enam macam, sesuai dengan peristiwa atau kejadian dalam kehidupan manusia 

sehari-hari, yaitu selametan dalam lingkaran hidup seseorang, seperti hamil tujuh 

bulan, kelahiran, sunat, kematian, dan setelah kematian. Upacara yang berkaitan 

dengan bersih desa, penggarapan tanah, pertanian, dan setelah panen padi. 

Selametan yang berhubungan dengan hari (bulan besar Islam), selamatan pada 

saat-saat tidak tertentu berkenaan dengan kejadian, seperti membuat perjalanan 

jauh, menempati rumah baru, menolak bahaya (ngruwat), janji kalau sembuh dari 

sakit, dan lain-lain.4

Upacara adat tradisional juga dilestarikan oleh masyarakat Desa 

Pagergunung, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung. Setiap satu tahun sekali 

masyarakat desa tersebut menyelenggarakan upacara adat yang dikenal dengan 

tradisi Wilujengan.

 

5

Ki Ageng Makukuhan merupakan orang pertama yang membawa ajaran 

Islam di daerah Kedu Temanggung, Ki Ageng Makukuhan juga salah satu murid 

Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga. Ia ditugaskan oleh Sunan Kudus untuk 

 Wilujengan merupakan tradisi yang dilaksanakan pada malam 

21 Ramadhan atau warga desa sering menyebutnya “Malam Selikuran.” Tradisi 

ini telah dilakukan sejak wafatnya Ki Ageng Makukuhan dan para sahabatnya 

sebagai salah satu tokoh penyebar Islam di Kota Temanggung. Maksudnya ialah 

untuk menghormati jasa-jasa mereka dalam berjuang menyebarkan Agama Islam 

di Kabupaten Temanggung  yang dahulu mayoritas masyarakatnya beragama 

Hindu dan Budha.  

                                                             
4 Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan Di Indonesia (Jakarta: Jambatan, 1995), 

hlm. 340. 
5 Wilujengan dalam bahasa Jawa sama artinya Selametan. 
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berdakwah Islam di daerah Kedu dengan jalur pertanian. Dalam perjalanannya Ki 

Ageng Makukuhan diberi bibit padi jenis rajalele dan bibit tembakau untuk 

ditanamkan di daerah Kedu karena memang kondisi tanahnya sangat subur. 

Dengan usahanya Ki Ageng Makukuhan dalam bercocok tanam, akhirnya 

masyarakat sekitar banyak yang ikut dan belajar bercocok tanam dengan Ki 

Ageng Makukuhan. Setelah pengikut Ki Ageng Makukuhan banyak sembari 

mengajarkan cara bercocok tanam, Ki Ageng Makukuhan juga mulai mengajarkan 

banyak hal mengenai ajaran Islam terutama ajaran Tauhid. Lama kelamaan 

masyarakat Kedu pada khususnya dan masyarakat Temanggung pada umumnya 

yang dulunya beragama Hindu dan Budha banyak yang mengikuti ajaran Ki 

Ageng Makukuhan yaitu berpindah ke Agama Islam.  

Ki Ageng Makukuhan juga mewariskan cara bercocok tanam dan ajaran-

ajaran Islam yang telah diajarkannya kepada para murid-muridnya. Setelah Ki 

Ageng Makukuhan meninggal, dakwah Islam diteruskan oleh para murid-

muridnya dan sudah turun temurun sehingga mengubah kepercayaan masyarakat 

Temanggung yang dulunya beragama Hindu dan Budha sekarang mayoritas 

beragama Islam. Untuk menghormati jasa Ki Ageng Makukuhan dalam 

berdakwah menyebarkan Agama Islam di daerah Kedu Temanggung, masyarakat 

Desa Pagergunung memperingatinya dengan tradisi Wilujengan dan berziarah ke 

makam Ki Ageng Makukuhan yang berada di puncak Gunung Sumbing. 

Tradisi Wilujengan dilaksanakan pada sore hari, tepatnya setelah waktu 

shalat Ashar, dengan upacara arak-arakan oleh prajurit yang berpakaian adat Jawa 

dengan membawa ingkung ayam, tumpeng, sayur, dan sesaji berupa hasil bumi, 
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seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Pemberangkatan upacara ini dimulai dari 

halaman rumah Bapak Nurohim (Kadus Dusun Cepit). Semua masyarakat 

berkumpul membentuk lingkaran memutari tumpeng dan berbagai hasil bumi 

yang sudah disiapkan, tokoh masyarakat (kyai) memimpin tahlil dan do’a sebelum 

pemberangkatan.  

Setelah selesai pembacaan do’a, para prajurit yang berpakaian pribumi 

langsung memikul gunungan tumpeng dan sesaji berupa hasil bumi untuk diarak 

menuju Petilasan Plebengan yang berjarak 1,5 km. Adapun prajurit yang 

berpakaian adat Jawa, lengkap dengan tongkat atau tombak memimpin di barisan 

paling depan diikuti prajurit pribumi yang membawa tumpeng dan sesaji. Di 

belakang prajurit pribumi terdapat beberapa orang tua yang membawa rebana 

sambil membaca shalawat dan pada barisan paling belakang merupakan lapisan 

masyarakat Desa Pagergunung dan sekitarnya.   

Arak-arakan berakhir di Petilasan Plebengan, yang terletak di perbatasan 

jalan setapak pendakian Gunung Sumbing. Para peserta kirab, baik masyarakat 

biasa, perangkat desa maupun panitia, duduk melingkari tumpeng dan sesaji 

seperti ketika pemberangkatan. Semua peserta membaca shalawat dan tahlil 

secara bersama-sama sampai waktu berbuka puasa tiba (adzan Maghrib). Saat 

adzan Maghrib berkumandang, para sesepuh desa bertugas untuk membagikan 

sedikit demi sedikit nasi tumpeng dan lauk kepada warga yang hadir secara 

merata. Pada acara puncak tradisi Wilujengan warga desa berbondong-bondong 
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mendaki Gunung Sumbing yang jaraknya sekitar 3 km pada malam hari untuk 

berziarah ke makam Ki Ageng Makukuhan.6

B. Batasan dan Rumusan Masalah  

 

Peneliti mengkaji tradisi Wilujengan di Desa Pagergunung, karena 

mempunyai keunikan tersendiri yang berbeda dengan tradisi upacara-upacara di 

tempat lain. Di Desa Pagergunung ini selain mengadakan upacara, warga Desa 

juga menaiki Gunung yang jaraknya sekitar 3 km untuk berziarah dan mendoakan 

Ki Ageng Makukuhan yang sangat berjasa pada masa perjuangannya dalam 

menyebarkan Agama Islam.  

Menurut peneliti pendakian ini merupakan tantangan tersendiri karena 

bukan hal yang mudah untuk mendaki Gunung bagi orang awam, akan tetapi 

pendakian yang bisa dikatakan sulit ini belum seberapa bila dibandingkan dengan 

perjuangan dan kerja keras Ki Ageng Makukuhan dalam berdakwah Agama Islam 

di Temanggung. Peneliti ingin mengungkap semangat masyarakat Desa 

Pagergunung dalam melakukan tradisi Wilujengan yang masih begitu kuat dan 

masih terjaga sampai saat ini. Setiap tradisi mempunyai makna dan fungsi yang 

terkandung di dalamnya, begitu pun dengan tradisi Wilujengan di Desa 

Pagergunung. 

Penelitian yang telah dilakukan membahas tradisi Wilujengan di Dusun 

Cepit, Desa Pagergunung, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung.  

                                                             
6 Wawancara dengan Bapak Suyono, juru kunci Gunung Sumbing pada tanggal 7 

Agustus 2012. 
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Guna mempermudah penelitian dan memahaminya maka perlu adanya 

rumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut :  

1. Bagaimana latar belakang munculnya tradisi Wilujengan di Desa 

Pagergunung? 

2. Bagaimana prosesi pelaksanaan upacara Wilujengan? 

3. Apa fungsi dan nilai yang terkandung dalam tradisi Wilujengan bagi 

masyarakat pendukungnya, sehingga masih dipertahankan sampai sekarang, 

dan apa faktor yang menyebabkan tradisi Wilujengan masih dilestarikan 

sampai sekarang? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui latar belakang munculnya tradisi Wilujengan di Desa 

Pagergunung. 

2. Untuk mendeskripsikan bagaimana prosesi upacara Wilujengan dan fungsi 

serta nilai yang terkandung dalam upacara tersebut. 

3. Untuk mengetahui pengaruh terhadap masyarakat sekitar sehingga masih 

dipertahankan sampai sekarang. 

Kegunaan penelitian: 

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan pada masyarakat luas mengenai 

tradisi Wilujengan di Desa Pagergunung. 

2. Untuk menambah khazanah keilmuan pada bidang kebudayaan Islam dan 

menambah wawasan tentang upacara yang terdapat di Desa Pagergunung. 
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D. Tinjauan Pustaka 

Kajian tentang upacara atau tradisi sudah banyak yang menulis, tetapi 

dengan melihat hasil penelitian ataupun tulisan-tulisan yang pernah ditulis 

sebelumnya, dapat membantu jalannya suatu penelitian. Namun, ada beberapa 

penulis yang berhubungan dengan topik ini yang peneliti temukan. Adapun karya 

tulis tersebut antara lain:  

Skripsi karya Ratna Cristiana, Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, 

Fakultas Adab, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, yang berjudul “Tradisi 

Suroan di Desa Bedono Kluwung, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo” 

skripsi ini fokus membahas mengenai sejarah munculnya tradisi Suroan dan 

prosesi tradisi Suroan, pada intinya tradisi ini untuk memperingati tahun baru 

Islam dan juga ungkapan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah 

memberikan kenikmatan. Selain itu tradisi Suroan ini juga dilaksanakan untuk 

menghormati Mbah Gusti Bledo salah satu tokoh yang sangat berpengaruh di 

Desa Jatimulyo. Dalam skripsi Ratna Cristiana dibahas juga mengenai pengaruh 

tradisi Suroan terhadap Desa Bedono.  

Bahasan dalam skripsi ini meski ada bagian yang sama dan berkaitan, 

tetapi tidak seluruhnya sama selain dari nama tradisinya yang berbeda dalam 

prosesinya pun juga berbeda, pada tradisi Wilujengan di Desa Pagergunung 

prosesi upacaranya menggunakan kirab yang diarak dengan menggunakan hasil 

bumi seperti tumpeng sayur, ingkung dan buah buahan sedangkan tradisi Suroan 

hanya tahlilan, do’a bersama dan penyembelihan kambing di makam. Peneliti 

juga akan mengungkap semangat masyarakat Desa Pagergunung dalam berziarah 
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ke makam Ki Ageng Makukuhan di puncak Gunung Sumbing yang masih 

bertahan sampai sekarang. 

Kemudian skripsi karya Sarni, Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, 

Fakultas Adab, Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, yang berjudul “Makna 

dan Fungsi Tradisi Upacara Rejeban Bagi Masyarakat Gunung Kelir, Jatimulyo, 

Kulon Progo.” Upacara ini fokus membahas mengenai prosesi upacara Rejeban, 

makna dan fungsi, serta penghormatan terhadap tokoh setempat yaitu Ki Gono 

Kelir yang berjasa dalam menyebarkan agama Islam di Desa Jatimulyo. Selain itu 

skripsi ini juga menekankan pada dampak pengaruh tradisi Rejeban bagi 

masyarakat Desa Jatimulyo. Banyak persamaan mengenai tradisi Rejeban dengan 

tradisi Wilujengan, akan tetapi ada juga yang membedakan terutama pada acara 

prosesi pelaksanaanya, dalam acara  tradisi Rejeban lebih menekankan pada 

dakwah Islamiah dengan melakukan pengajian-pengajian karena mayoritas agama 

di Desa Jatimulyo adalah Budha, sedangkan tradisi Wilujengan dalam prosesinya 

melakukan kirab budaya dan berziarah kubur. 

Selanjutnya skripsi yang berjudul “Tradisi Sabutan Di Makam Syekh 

Quro Di Desa Pulau Kelapa Karawang” ditulis oleh Farida, Jurusan Sejarah dan 

Kebudayaan Islam, Fakultas Adab, Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga.  

Skripsi ini fokus membahas perkembangan tradisi Sabutan dari tahun 1985-2004 

dan pengaruh tradisi Sabutan terhadap masyarakat di Desa Pulau Kelapa. Teori 

yang digunakan dalam skripsi ini yaitu teori sentimen kemasyarakatan yang 

dikemukakan oleh E. Durkheim. Durkheim beranggapan bahwa alam pikiran 

manusia pada masa permulaan perkembangan kebudayaan belum dapat menyadari 
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suatu paham abstrak “jiwa“ sebagai suatu substansi yang berbeda dari jasmani. 

Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang penulis buat yaitu sama-sama meneliti 

tentang tradisi penghormatan jasa-jasa tokoh terdahulu atau leluhur dan pengaruh 

upacaranya pada masyarakat. Adapun perbedaannya yaitu peneliti memfokuskan 

pada latar belakang, prosesi pelaksanaan, fungsi, dan makna yang terkandung 

dalam tradisi Wilujengan serta peneliti juga menggunakan teori fungsionalisme 

Bronislaw Malinowski. 

Ketiga skripsi di atas memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu 

membahas upacara adat yang memiliki tujuan meminta keselamatan dan bentuk 

syukur atas nikmat yang diberi oleh Tuhan Yang Maha Esa serta penghormatan 

terhadap jasa-jasa tokoh leluhur setempat. Akan tetapi, penelitian yang membahas 

tradisi Wilujengan sejauh ini peneliti belum menemukannya. Oleh karena itu, 

peneliti akan memfokuskan pembahasan tentang latar belakang diadakannya 

upacara tradisi Wilujengan, serta membahas fungsi dan pengaruh upacara 

Wilujengan bagi masyarakat pendukungnya. 

E. Landasan teori 

Upacara tradisi Wilujengan merupakan upacara adat yang mempunyai 

tujuan sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan yang telah memberikan 

karunia dan sebagai penghormatan kepada leluhur atas jasa-jasanya yang 

diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, upacara ini masih dilestarikan oleh 

masyarakat. Penyelenggaraan upacara adat mempunyai arti bagi masyarakat yang 

bersangkutan, selain sebagai rasa syukur terhadap Tuhan juga sebagai sarana 

sosialisasi dan pengukuhan nilai-nilai budaya yang sudah ada dan berlaku dalam 
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kehidupan masyarakat sehari-hari.7 Sebagai suatu kajian budaya, maka teori 

antropologi yang dipakai mendasari penelitian tradisi Wilujengan ini adalah teori 

fungsionalisme yang dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski (1942). Inti dari 

teori fungsionalisme adalah bahwa segala aktivitas kebudayaan sebenarnya untuk 

memuaskan serangkaian dari jumlah kebutuhan naluri manusia yang berhubungan 

dengan seluruh kehidupannya (pemenuhan kebutuhan).8

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dilihat bahwa sebenarnya 

budaya adalah suatu konfigurasi yang unik dan terbentuk dari bagian-bagian yang 

saling berinteraksi serta saling mempengaruhi dan bagian-bagian tersebut harus 

dipahami secara luas. Mengacu pada fungsionalisme Malinowski sebagai 

kerangka teoritik, maka budaya merupakan suatu sistem organisme yang bagian-

bagiannya tidak hanya saling berhubungan, melainkan juga memiliki andil besar 

bagi stabilitas dan kelestarian hidup suatu organisme selaku pendukung 

  

Menurut Malinowski kebutuhan adalah salah satu sistem kondisi dalam 

organisme. Artinya, setiap kebudayaan pada dasarnya tidak hanya dilakukan 

untuk memenuhi kebutuhan individu saja, tetapi juga berfungsi untuk memenuhi 

kebutuhan suatu kelompok sosial tempat dilakukannya budaya tersebut. Dilihat 

dari sudut pandang bahwa kebudayaan pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan 

sosial, maka segala aktivitas kebudayaan yang dilakukan oleh masyarakat 

pendukungnya sebenarnya bertujuan untuk memuaskan naluri manusia dari 

berbagai kebutuhan yang berhubungan dengan segala aktivitas kehidupannya. 

                                                             
7 Tashadi, Upacara-Upacara Tradisional DIY (Yogyakarta: Proyek Inventerisasi dan 

Dokumentasi Daerah, 1992), hlm. 2. 
8  Koentjaraningrat, Sejarah Teori Budaya (Jakarta: Universitas Indonesia, 1980),  hlm. 

171. 
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berjalannya budaya tersebut. Hal ini mengacu pada dasar penjelasan fungsional 

berupa asumsi  bahwa semua sistem budaya memiliki syarat-syarat fungsional 

tertentu untuk memungkinkan eksistensinya. Artinya, sistem budaya memiliki 

kebutuhan yang harus dipenuhi agar sistem tersebut dapat bertahan hidup. Jika 

kebutuhan sistem fungsional itu tidak terpenuhi, maka sistem itu akan mengalami 

disintegrasi atau akan berubah menjadi sistem lain yang berbeda jenis.  

Pendekatan antropologis yaitu suatu pendekatan yang menggunakan nilai-

nilai yang mendasari perilaku sosial masyarakat, status dan gaya hidup, sistem 

kepercayaan yang mendasari gaya pola hidup, dan sebagainya.9 Pendekatan ini 

menyeluruh dilakukan bagi manusia, tetapi juga dipelajari pengalaman-

pengalaman manusia itu sendiri, lingkungan, cara hidup berkelompok, sistem 

ekonomi, politik, agama dan sebagainya.10

Teori yang digunakan sebagai kerangka pemikiran memberikan batasan 

pada apa yang dirasa penting untuk diperhatikan.

 Melalui pendekatan ini diharapkan 

dapat menghasilkan sebuah penjelasan yang mampu mengungkap gejala-gejala 

dari suatu peristiwa yang berkaitan erat dengan waktu dan tempat, lingkungan dan 

kebudayaan di mana peristiwa itu terjadi, kemudian dapat dijelaskan asal-usul dan 

segi dinamika sosial, serta struktural sosial dalam masyarakat.  

11

                                                             
9 Sartono Kartodirjo, Pendekatan Ilmu Sosial dan Pendekatan Sejarah (Jakarta: PT. 

Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 4. 
10  TO Ihromi, Pokok Pokok Antropologi Budaya (Jakarta: PT Gramedia, 1984), hlm. 3. 
11 Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: PT. Gramedia 

Pustaka Utama, 1993), hlm. 111. 

 Peneliti menggunakan teori 

fungsionalisme Malinowski karena akan mengungkapkan fungsi dari upacara 
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tersebut. Setiap fenomena budaya sekecil apapun mempunyai makna dan fungsi 

bagi pendukung budaya tersebut.12

Malinowski juga mensyaratkan peneliti budaya untuk mengumpulkan dan 

mencari sebanyak mungkin kasus konkret dari apa yang dilaksanakan oleh warga 

masyarakat. Dengan demikian, peneliti mampu menerangkan latar belakang dan 

fungsi dari adat tingkah laku manusia dan pranata sosial dalam masyarakat.

  

13

F. Metode Penelitian 

 

Dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat memahami fungsi dari tradisi 

Wilujengan bagi masyarakat, sehingga masih dipertahankan hingga sekarang, 

mampu mendeskripsikan dengan jelas latar belakang dan prosesi upacaranya. 

Metode penelitian berarti cara, jalan atau petunjuk pelaksanaan dalam 

penyidikan atas suatu masalah dengan mengaplikasikan jalan pemecahannya.14 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research), penelitian 

yang mengungkapkan fakta yang terdapat di lapangan dengan pengamatan dan 

wawancara. Penelitian ini juga merupakan penelitian budaya dengan metode yang 

bersifat kualitatif. Penelitian budaya dikenal dialektis, artinya didasarkan 

penalaran logis, tertata jelas dengan menggunakan aspek-aspek lokatif atau 

kedaerahan.15

                                                             
12 Suwardi Endarswara, Metodologi Penelitian Kebudayaan (Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press, 2008), hlm. 104. 
13 Ibid., hlm. 166 
14 Dudung Abdurahman, Metodologi Penelitian Sejarah (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 

2007), hlm. 53. 
15 Suwardi Endraswara, Metode, Teori, Teknik, Penelitian Kebudayaan: Ideologi, 

Epistimologi, dan Aplikasi (Yogyakarta: Pustaka Widiyatama, 2006), hlm. 77. 

 Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Metode pengumpulan data 

a. Observasi 

Observasi atau melakukan pengamatan secara langsung di lapangan 

berdasarkan objek yang dikaji. Observasi dapat dihubungkan dengan upaya 

merumuskan masalah, membandingkan masalah yang dirumuskan dengan 

kenyataan lapangan, pemahaman detail permasalahan guna menemukan 

detail pernyataan yang akan dikemukakan, serta untuk menemukan strategi 

dalam pengambilan data.16

b. Wawancara 

 Pengamatan yang digunakan oleh peneliti untuk 

memperoleh gambaran serta fakta tentang tradisi upacara Wilujengan. 

 Wawancara atau interview adalah segala kegiatan untuk 

mengumpulkan data dan informsi dengan jalan melakukan tanya jawab lisan 

dengan cara tatap muka langsung (face to face) dengan siapa saja baik itu 

yang berasal dari instansi pemerintah maupun masyarakat umum untuk 

dimintai keterangan atau pendapat.17

Terdapat beberapa soal mengenai persiapan untuk wawancara yang 

harus dipecahkan terlebih dahulu. Soal tersebut mengenai: (1) seleksi 

individu untuk diwawancara; (2) pendekatan orang yang telah diseleksi 

untuk diwawancara; (3) pengimbangan suasana lancar dalam wawancara 

dan usaha untuk menimbulkan pengertian, serta bantuan sepenuhnya dari 

 

                                                             
16 Maryaeni, Metode Penelitian Kebudayaan (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 68. 
17 Dudung Abdurahman, Pengantar Metodologi Penelitian dan Penulis Karya Ilmiah 

(Yogyakarta: IKFA Press, 1998), hlm. 74. 
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orang yang diwawancara.18

c. Dokumentasi 

 Dengan metode wawancara seperti yang telah 

dipaparkan di atas diharapkan mendapatkan informasi yang valid mengenai 

tradisi Wilujengan di Desa Pagergunung.  

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder untuk 

melengkapi data primer. Dalam hal ini penulis mengkaji bahan tertulis 

maupun tidak tertulis. Sumber data tertulis tersebut berupa monografi dan 

arsip-arsip yang memiliki relevansi dengan penelitian. Adapun sumber tidak 

tertulis berupa foto-foto yang berkaitan dengan penelitian ini. 

2. Analisis Data 

Teknik menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan 

langkah-langkah sebagai berikut :  

a. Reduksi Data 

Yaitu menyeleksi dan mengubah data mentah yang berasal dari 

catatan lapangan. Setelah mendapatkan data, langkah selanjutnya yaitu 

memilah-milah data yang relevan dan bermakna dalam pembahasan. 

b. Display Data 

Hasil dari reduksi data selanjutnya disajikan dalam laporan yang 

sistematis, mudah dibaca, dan dipahami oleh orang lain. Penyajian data 

dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan tentang data yang 

diperoleh selama mengadakan penelitian. Data tersebut disajikan dalam 

                                                             
 
18Koentjaraningrat, Metode Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama, 1993), hlm. 130. 
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bentuk teks naratif  yang berupa informasi maupun hal-hal yang berkaitan 

dengan kajian pembahasan. 

c. Kesimpulan dan Verifikasi 

Semua data yang telah diperoleh tersebut kemudian ditarik 

kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Langkah selanjutnya 

ialah melakukan verifikasi data. Verifikasi dapat berupa pemikiran dari 

penelitian yang sesuai dengan data yang telah dikumpulkan atau berupa 

tinjauan ulang terhadap catatan-catatan di lapangan. 

3. Penulisan Laporan Penelitian 

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari penelitian. Peneliti 

menyajikan pengolahan data dalam bentuk tulisan ilmiah. Penulisan ilmiah 

meliputi pengantar, hasil penelitian, dan kesimpulan. Setiap bagiannya 

dijabarkan dalam bab-bab kemudian sub-bab dengan memperhatikan hubungan 

antar bagian. Pemaparan hasil penelitian budaya yang telah dilakukan berusaha 

menyajikan secara sistematis dan kronologis agar mudah dipahami dan 

dimengerti oleh pembaca. 

G. Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini disajikan dalam suatu rangkaian pembahasan secara 

sistematis yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara spesifik 

pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab.  

Bab pertama merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, 
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landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pembahasan 

dalam bab ini merupakan uraian pokok yang menjadi bahasan selanjutnya. 

Bab kedua membahas gambaran umum mengenai situasi dan kondisi 

masyarakat, meliputi monografi, kondisi keagamaan, kondisi pendidikan, dan 

ekonomi. Pembahasan ini dimaksud untuk memberikan gambaran tentang 

perkembangan kondisi masyarakat Desa Pagergunung sebagai gambaran awal 

tentang pembahasan yang akan dikaji dan keterkaitan dengan tradisi Wilujengan. 

Bab ketiga akan mengulas latar belakang diadakannya upacara Wilujengan 

dan juga membahas sejarah Ki Ageng Makukuhan. Dalam bab ini juga dibahas 

prosesi pelaksanaan upacara Wilujengan. 

Bab keempat membahas tentang fungsi dan nilai yang terkandung dalam 

upacara Wilujengan, serta membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan 

upacara tersebut masih dipertahankan sampai sekarang. 

Bab kelima merupakan penutup, dalam bab ini diberikan kesimpulan 

mengenai jawaban dari perumusan masalah hasil penelitian serta memberikan 

saran-saran. pada bagian akhir dicantumkan daftar pustaka dan lampiran-

lampiran. 
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dan perlengkapan Wilujengan serta menata tempat untuk tamu-tamu instansi 

dan kepolisian yang akan hadir pada acara tersebut. Adapun susunan  upacara 

tersebut antara lain: Persiapan dan perlengkapan, waktu dan pelaksanaan, 

peserta upacara dan yang terakhir do’a untuk leluhur yang telah berjasa 

menyebarkan Agama Islam dan do’a meminta keselamatan atau tolak balak. 

3. Pelaksanaan upacara Wilujengan menggambarkan keyakinan masyarakat Desa 

Pagergunung yang masih kental hubungan antara budaya Jawa dan Agama 

Islam. Selain itu, masyarakat Pagergunung juga menjunjung tinggi nilai agama 

yang ada dalam rangkaian tradisi Wilujengan sebagai ungkapan rasa syukur 

kepada Alloh SWT dan Ki Agung Makukuhan sebagai sesepuh sekaligus 

penyebar agama islam dengan berziarah dan berdo’a di makamnya.  

4. Dalam tradisi Wilujengan juga menjelaskan fungsi dan faktor-faktor masih 

bertahannya tradisi Wilujengan terhadap masyarakat setempat. Dalam hal ini 

masyarakat Desa Pagergunung mengungkapkan bahwa fungsi tradisi 

Wilujengan ini yaitu sebagai rasa hormat terhadap Ki Ageng Makukuhan 

sebagai penyebar Islam  di wilayah ini serta ungkapan rasa syukur terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa, selain itu tradisi Wilujengan juga sebagai sarana 

bersilaturrahmi dengan berkumpulnya semua warga, meningkatkan rasa sosial 

agar terjalin hubungan yang baik. Secara keseluruhan pelaksanaan tradisi 

Wilujengan di Desa Pagergunung dapat diamati bahwa tradisi tersebut tetap 

dilestarikan oleh masyarakat karena pada hakikatnya dapat memenuhi 

kebutuhan yang menunjang berjalannya sistem sosial, budaya,dan agama Desa 

Pagergunung. 
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B. Saran-saran   

Berdasarkan pengamatan dan pemahaman penulis atas tradisi Wilujengan 

di Desa Pagergunung penulis menyarankan kepada : 

1. Kepala desa agar dapat memimpin dan selalu melestarikan tradisi Wilujengan 

atau malam selikuran supaya dapat berjalan dengan baik, untuk aparat desa dan 

seluruh lapisan masyarakat Desa Pagergunung agar selalu melestarikan dan 

menjaga tradisi kebudayaan peninggalan sesepuh Desa Pagergunung karena di 

dalamnya terdapat nilai-nilai Islam yang telah dilaksanakan secara turun-

temurun oleh masyarakat setiap tahunya. 

2. Kepada generasi Islam di masa mendatang dapat mengaplikasikan nilai-nilai 

Islam seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi masarakat, agar nilai-

nilai Islam semakin kuat berakar di dalam setiap segi kehidupan pemeluknya. 

3. Para kyai, Mubalaigh, dan tokoh-tokoh Agama Islam supaya dapat 

memberikan arahan-arahan kepada seluruh masyarakat Desa Pagergunung agar 

tetap dalam koridor keislaman, tidak sekedar hiburan atau hura-hura dan 

memberikan pemahaman tentang Islam. 
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