
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Kebudayaan terjadi melalui proses belajar dari lingkungan alam maupun 

lingkungan sosial artinyahubungan antara manusia dengan lingkungan 

dihubungkan dengan tradisi masyarakat lokal. Terbentuknya kebudayaan berawal 

dari timbal balik terhadap keadaan kondisi sosial, ekonomi dan lainnya. Unsur-

unsur kebudayaan yang bersifat universal yang ada di dunia yaitu sistem religi dan 

upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, 

bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian hidup serta teknologi dan peralatan.
1
 

 

Negara Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau yang dipisahkan dengan selat dan 

laut. Pulau-pulau di Indonesia memiliki berbagai suku bangsa yang beraneka 

ragam. Suku bangsa akan menghasilkan kebudayaan karena Negara Indonesia 

memiliki suku bangsa yang beraneka ragam maka setiap suku bangsa akan 

menghasilkan kebudayaan yang berbeda-beda dan mempunyai ciri khas masing-

masing. 
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Walaupun setiap masyarakat mempunyai kebudayaan yang beraneka ragam dan 

berbeda-beda namun setiap kebudayaan memiliki tujuan dan makna yang berlaku 

umum pada semua kebudayaan dimanapun.  

 

Pulau Jawa memiliki keanekaragaman kebudayaan sesuai dengan beragamnya 

kepercayaan nenek moyang Masyarakat Jawa disetiap wilayah. Tradisi-tradisi 

tersebut mengandung unsur campuran yaitu ajaran Agama Islam dan tradisi Jawa 

yang berasal dari nenek moyang. Salah satu tradisi yang masih dilaksanakan 

adalah nyadran. 

 

Nyadran dengan ziarah kubur merupakan dua ekspresi kultural keagamaan yang 

memiliki kesamaan dalam ritual dan objeknya.
2
 Perbedaannya hanya terletak pada 

proses pelaksanaanya. Nyadran biasanya ditentukan waktunya oleh pihak yang 

memiliki otoritas di daerah, dan pelaksanaanya dilakukan secara bersama-sama. 

Nyadran dalam tradisi Jawa biasanya dilakukan pada bulan Syaban atau Ruwah 

menjelang bulan Ramadhan.  

 

Secara sosio-kultural pelaksanaan dari ritual nyadran tidak hanya sebatas 

membersihkan makam-makam leluhur, selamatan membuat kue apem, ketan, dan 

kolak sebagai unsur sesaji sekaligus landasan ritual doa. Nyadran juga menjadi 

media silahturohmi keluarga dan sekaligus menjadi transformasi sosial, budaya 

serta keagamaan.
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Masyarakat desa Triharjo mayoritas beragama Islam tetapi pola kehidupannya  

berpedoman dengan berbagai mitos yang hidup dalam masyarakat dan dapat 

dilihat dari tradisi nyadran, dimana masyarakat berkumpul disuatu tempat (Aula), 

bahkan di jalan menuju makam dan lahan disekitarnya didirikan tenda karena 

banyak masyarakat yang mengikuti tradisi nyadran.  

 

Prosesi nyadran diawali dengan musyawarah pembentukan panitia nyadran 

setelah terbentuknya panitia, ketua pelaksana menggerakkan warga desa Triharjo 

untuk membersihkan makam dan sekitarnya secara gotong royong tidak hanya 

oleh orang dewasa tetapi juga remaja bahkan anak-anak.  

 

Pada pelaksanaan tradisi nyadran banyak masyarakat yang datang bahkan juga 

warga yang hidup diperantauan sengaja pulang untuk mengikuti pelaksanaan 

tradisi nyadran. Masyarakat membawa makanan tradisional seperti apem, kolak, 

ketan, tumpeng, ingkung dan jajanan pasar. Masyarakat yakin bahwa setiap 

makanan yang mereka bawa mempunyai makna dalam setiap jenisnya. 

 

Acara dalam pelaksanaan tradisi nyadran diawali dengan sambutan kepala desa 

Triharjo dan sesepuh adat, dilanjutkan dengan ceramah keagamaan oleh tokoh 

agama kemudian acara inti tahlilan sekaligus doa bersama yang dipimpin oleh 

mbah kaum atau ulama lokal yang sudah ditentukan untuk menjadi rohis (rohani 

Islam). Isi dari doa antara lain memohon maaf atas dosa para leluhur atau pribadi 

kepada Tuhan, memohon keberkahan, murah rezeki, mudah mendapatkan jodoh, 

memohon kesehatan jasmani, rasa aman, damai, tentram dan jauh dari 

marabahaya.  
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Selesai berdoa masyarakat yang hadir mencicipi makanan yang disajikan atau 

dihidangkan pada saat pelaksanaan tradisi nyadran. Pada saat prosesi tersebut ada 

masyarakat yang tukar menukar makanan dan asyik mengobral karena sebagian 

warga pulang dari perantauan dan hadir dalam pelaksanaan nyadran. Bahkan 

masyarakat yang tidak hadir dan warga miskin diberi gadhulan (bawaan) yang 

berisi nasi, kue dan lauk-pauk kemudian dikirim oleh panitia ke rumah mereka. 

 

Nyadran merupakan sesuatu yang istimewa bagi masyarakat Triharjo karena 

menyimpan banyak makna bukan hanya sekedar ritual menyambut datangnya 

bulan Ramadhan.Namun mengandung makna sosial salah satunya adalah relasi 

sosial yang terbentuk melalui tradisi nyadran, karena pertemuan pada saat 

pelaksanaan tradisi nyadran memberi kesempatan bagi setiap individu untuk lebih 

saling mengenal dan mempererat hubungan di antara masyarakat.  

 

Pelaksanaan tradisi nyadran di Desa Triharjo masih dilaksanakan sampai saat ini, 

karena masyarakat Jawa di Desa Triharjo menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur 

walaupun mereka tidak tinggal di jawa. Dari uraian di atas penulis ingin 

mengetahui apakah tujuan masyarakat desa Triharjo Kecamatan Merbau Mataram 

Kabupaten Lampung Selatan dengan mengikuti pelaksanaan tradisi nyadran. 

 

B. Analisis Masalah 

 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas terdapat beberapa identifikasi 

masalah sebagai berikut: 
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1. Pelaksanaan tradisi nyadran  di Desa Triharjo Kecamatan Merbau Mataram 

Kabupaten Lampung Selatan. 

2. Tujuan tradisi nyadran  di Desa Triharjo Kecamatan Merbau Mataram 

Kabupaten Lampung Selatan. 

3. Makna tradisi nyadran  di Desa Triharjo Kecamatan Merbau Mataram 

Kabupaten Lampung Selatan. 

 

2. Pembatasan Masalah 

 

Dalam penelitian ini masalah dibatasi pada tujuan tradisi nyadran masyarakat 

desa Triharjo Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.  

 

3. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah apakah tujuan dari tradisi nyadran  di desa Triharjo 

Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan. 

 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan yakni untuk mengetahui tujuan tradisi 

nyadran yang dilakukan oleh masyarakat Jawa di desa Triharjo Kecamatan 

Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.  
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2. Kegunaan Penelitian 

 

a. Bagi peneliti, menambah wawasan, ilmu pengetahuan, pengalaman dan 

informasi mengenai pelaksanaan tradisi nyadran  oleh masyarakat Jawa di 

desa Triharjo Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.  

 

D. Ruang Lingkup Penelitian 

 

a. Subjek Penelitian : Tradisi nyadran  

b. Objek Penelitian : Masyarakat Jawa di desa Triharjo Kecamatan Merbau 

Mataram Kabupaten Lampung Selatan. 

c. Tempat Penelitian : Desa Triharjo Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten 

Lampung Selatan. 

d. Waktu Penelitian : Tahun 2013 

e. Disiplin Ilmu : Ilmu Budaya 
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