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Kebudayaan merupakan tindakan yang dibiasakan oleh masyarakat dalam
lingkungan sosial. Salah satu wujud kebudayaan yaitu berupa aktivitas yang
berpola. Tradisi merupakan hasil nyata dari aktivitas yang didalam nya dapat
dilihat tata cara, dalam pelaksanaannya tradisi bersifat tidak memaksa dan
diturunkan. Tradisi ruwat desa masih dilaksanakan di Gunung Sulah khususnya
Lingkungan III. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah ‘Bagaimanakah tata
cara pelaksanaan tradisi ruwat desa di Lingkungan III Kelurahan Gunung Sulah
Kecamatan Wayhalim?’.

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara
pelaksanaan tradisi ruwat desa di Lingkungan III Kelurahan Gunung Sulah
Kecamatan Wayhalim Bandar Lampung. Teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi nonpartisipan, teknik
wawancara, dokumentasi, dan teknik kepustakaan. Metode yang digunakan adalah
metode deskriptif kualitatif. Teknis analisis data yang digunakan adalah teknis
analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa proses pelaksanaan tradisi ruwat desa terdiri
atas tiga tahap yaitu bersih desa memiliki makna pembersihan desa secara fisik,
dilanjutkan pada sore hari riungan memiliki makna pembersihan desa secara
rohani, proses terahir adalah ruwatan yang memiliki makna bahwa bentuk
penghargaan terhadap nenek moyang dengan ruwatan segala pengaruh buruk
dibersihkan. Diketahui bahwa hubungan hakikat manusia dengan ruwat desa;
hakekat hidup tentunya memohon yang terbaik untuk kehidupan selanjutnya baik
didunia maupun diakhirat terlihat pada pelaksanan ruwat desa, karya manusia
memungkinkan untuk bertahan hidup pelaksanaan ruwat merupakan suatu karya,
usaha terbentuknya desa dahulu mempengaruhi pelaksanaan ruwat desa saat itu,
pelaksanaan ruwatan sejak pagi hari hingga malam hari sangat kental kaitannya
dengan penyeimbangan antara makrokosmos dan mikrokosmos, ruwat desa
sebagai sarana menjalin silaturahmi.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan dari bersih desa adalah untuk menjauhkan dari
segala pengaruh buruk, biasanya setan senang dengan yang kotor-kotor. riungan
bahwasanya secara fisik telah dibersihkan maka usaha yang lain adalah dengan
doa, dalam ruwatan rangkaian prosesnya dapat menjadi pedoman dalam
kehidupan sehari-hari.


