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Kata kunci: Keberadaan, Ajaran Kerokhanian, Sapta Darma 

 

Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Semarang 

adalah Penganut Ajaran Kerokhanian “Sapta Darma”. Keberadaan ajaran 

kerokhanian “Sapta Darma” di Semarang dalam laku ritual maupun laku spiritual 

telah menjadi aset nilai budaya bangsa yang tidak ternilai harganya. Keberadaan 

ajaran kerokhanian “Sapta Darma” menjadi unik ketika kepercayaan ini tumbuh di 

antara masyarakat di kota semarang yang mayoritas memeluk agama yang telah di 

sahkan oleh pemerintah. 

Permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah 

Laku spiritual dan laku ritual yang dilakukan oleh Penganut Ajaran Kerokhanian 

“Sapta Darma”?, (2) Apa saja faktor pendorong dan penghambat eksistensi 

Penganut Ajaran Kerokhanian “Sapta Darma”?. Tujuan utama penelitian ini 

adalah untuk mengetahui keberadaan, laku spiritual dan laku ritual, faktor 

pendorong dan penghambat. 

Penelitian ini menggunakan  konsep ritual serta  kepercayaan dengan 

menggunakan metode kualitatif dengan Pendekatan Fenomenologi. Lokasi 

penelitian berada di wilayah Kedung Mundu, Semarang. Subjek penelitian adalah 

Penganut Ajaran Kerokhanian “Sapta Darma” di Kedung Mundu, Semarang. 

Pengumpulan data memakai observasi, wawancara, dokumentasi. Validitas data 

memakai teknik triangulasi. Analisis data memakai metode analisis data kualitatif 

yang terdiri atas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keberadaan Penganut Ajaran 

Kerokhanian “”Sapta Darma” di Semarang masih ada dan dilestarikan. Laku 

spiritual mengacu pada kepercayaan kepada Allah Hyang Maha Agung yang 

menjadikan ketentraman batin. Laku ritual yang dilaksanakan antara lain ritual 

sujud, ritual racut, dan ritual hening. Faktor pendorong: keinginan melestarikan 

warisan leluhur, pitutur para leluhur, peraturan negara tentang Penghayat 

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Faktor penghambat: pengaruh 

negatif, generasi muda kurang tertarik untuk menghayati, minimnya pembinaan 

pemerintah. 

Disimpulkan bahwa Penganut Ajaran kerokhanian “Sapta Darma” menjadi 

aktual dan terasa keberadaannya setelah Ajaran Kerokhanian “Sapta Darma” 

dipercayai dan diyakini serta ketika kepercayaan tersebut telah memantulkan 

ajarannya dalam hubungan sosial dalam masyarakat. Laku spiritual dan laku ritual 

merupakan perwujudan dari se-perangkat ide dan aktifitas yang saling terkait dan 

mempengaruhi satu sama lain. Faktor pendorong dan penghambat keberadaan 
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Penganut Ajaran Kerokhanian “Sapta Darma” terkait dengan kehidupan pribadi 

dan kehidupan bermasyarakat Penganut Ajaran Kerokhanian “Sapta Darma”. 

Maka dari itu, perlunya pelestarian oleh berbagai pihak, generasi muda lebih 

memantapkan diri dalam meyakini kepercayaannya, meningkatkan toleransi antar 

umat beragama, dan pemerintah lebih menjamin kehidupan religius Penganut 

Ajaran Kerokhanian “Sapta Darma”. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

 

Wilayah kebudayaan Jawa dibedakan antara Pedalaman dan Pesisir 

Utara. Daerah Jawa Pedalaman sering disebut ”kejawen“, yang 

mempunyai pusat budaya dalam kota-kota kerajaan Surakarta dan 

Yogyakarta.  Di samping dua Karesidenan Surakarta dan Yogyakarta, 

Karesidenan Banyumas, Kedu, Madiun, Kediri, dan Malang juga termasuk 

daerah Jawa pedalaman. Pesisir Utara bercorak hubungan perdagangan, 

pekerjaan nelayan, dan pengaruh Islam lebih kuat, menghasilkan bentuk 

kebudayaan Jawa khas, yaitu Kebudayaan Pesisir. 

Masyarakat Jawa yang ada di daerah pedalaman sangat lekat sekali 

dengan istilah “Ilmu Kebatinan”. Ilmu Kebatinan memiliki tujuan untuk 

mencapai kesempurnaan hidup menurut pandangan hidup orang Jawa, 

yaitu apa yang di dalam kasusastraan Jawa pada lazimnya dinamakan 

“Ilmu Kesempurnaan Jawa atau Jiwa”, yang dinamakan juga “Ilmu 

Kejawen”. Penganut ajaran Kejawen biasanya tidak menganggap 

ajarannya sebagai agama dalam pengertian seperti agama monoteistik, 

seperti Islam atau Kristen, tetapi lebih melihatnya sebagai seperangkat 

cara pandang dan nilai-nilai yang dibarengi dengan sejumlah laku (mirip 

dengan "ibadah"). Masyarakat Jawa yang ada di daerah pesisir utara 

identik dengan pengaruh Islam yang kuat, sehingga kekhasan yang muncul 
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adalah kebudayaan pesisir yang lekat dengan hal-hal keagamaan seperti 

halnya pesantren dan banyaknya tempat-tempat ibadah.  

Masyarakat Jawa sebagai salah satu suku bangsa yang ada di 

Indonesia tampak memiliki sikap hidup yang memegang teguh pada 

kepercayaan terhadap keberadaaan Tuhan, hal tersebut tercermin pada 

masyarakat Jawa di Kota Semarang. Masyarakat percaya bahwa 

lingkungan hidup perlu dilestarikan dengan cara ritual-ritual keagamaan 

yang mengandung nilai kearifan lokal. Nilai kearifan lokal ini terdapat 

dalam bentuk Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kepercayaan 

Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dimanifestasikan dalam laku spiritual 

dan laku ritual yang telah diwariskan secara turun temurun oleh nenek 

moyang.  

Suku Jawa secara antropologis adalah orang-orang yang secara 

turun temurun menggunakan bahasa Jawa dengan berbagai ragam 

dialeknya dalam kehidupan sehari-hari dan bertempat tinggal di daerah 

Jawa Tengah dan Jawa Timur serta yang berasal dari kedua daerah 

tersebut (Herusatoto 1987:41). 

 Masyarakat Jawa khususnya di kota Semarang pada dasarnya 

adalah masyarakat yang berketuhanan. Masuknya agama Hindu, Budha, 

Kristen, Katholik, Islam membawa perkembangan lebih lanjut ke 

Keyakinan Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penganut ajaran-ajaran 

kebatinan yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa merupakan 

pewaris utama dari religi asli Jawa. Sebelum agama-agama formal yang 
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telah diakui oleh pemerintah Republik Indonesia masuk ke Nusantara, 

Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah ada terlebih dahulu. 

Perkembangan tingkat demi tingkat sesuai perkembangan jaman tetap 

menggambarkan kehidupan belreligi masyarakat Jawa dari dulu sampai 

sekarang. 

Salah satu Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa yang ada adalah Penganut aliran kebatinan Sapta Dharma. Sapta 

Darma adalah salah satu aliran kejawen yang pertama kali dicetuskan oleh 

Hardjosaputro dan kemudian diajarkan hingga sepeninggalnya pada 16 

Desember 1964. Nama Sapta Darma sendiri diambil dari bahasa Jawa. 

“Sapta” yang artinya “tujuh” dan “darma” yang berarti “kewajiban suci”, 

sehingga arti dari “Sapta darma” adalah “tujuh kewajiban suci”, yang 

berarti warga sapta darma harus melakukan tujuh kewajiban suci. 

Penganut aliran kebatinan Sapta Dharma dalam laku spiritual 

maupun laku ritualnya, telah menjadi aset nilai budaya bangsa yang tidak 

ternilai harganya. Namun pada kenyataannya, ada beberapa kelompok 

masyarakat penganut agama tertentu tidak menginginkan keberadaanya 

bahkan menghalangi legalitasnya karena menganggap Penganut Aliran 

Kebatinan Sapta Dharma adalah penganut aliran sesat. Sebenarnya, 

bagaimanakah laku spiritual maupun laku ritual yang dilaksanakan oleh 

Penganut Aliran Kebatinan Sapta Dharma yang berperan sebagai pelestari 

budaya spiritual dengan mengangkat kearifan lokal yang diajarkan para 

leluhur nenek moyang sehingga ada beberapa kelompok masyarakat yang 
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mengatakan penganut aliran sesat. Benarkah demikian ataukah kurangnya 

pemahaman dari beberapa kelompok masyarakat terhadap laku yang 

dilaksanakan oleh pengikut aliran ini? 

Mayoritas masyarakat memahami, bahwa hanya ada enam agama 

formal yang telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia, 

Sedangkan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa masih dianggap 

sebagai kekayaan kebudayaan nasional karena merupakan warisan 

spiritual nenek moyang yang eksistensinya masih di pandang sebelah mata 

oleh sebagian orang maupun oleh pemerintah sendiri. Di dalam keadaan 

yang demikian, para Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa tetap berjuang untuk mempertahankan eksistensinya. 

Agama-agama negara memang telah masuk dan memberikan 

pengaruh yang berarti pada religi asli Jawa (terlepas dari banyak 

sedikitnya masing-masing saling mempengaruhi). Dapat dikatakan bahwa 

sifat dari religi asli Jawa memang terbuka, mudah untuk dimasuki oleh 

nilai-nilai dari luar, sejauh nilai-nilai luar itu cocok dan mau beradaptasi 

dengan religi Jawa. Di pihak lain, dikatakan bahwa agama-agama negara 

dari luar yang datang ke wilayah orang Jawa juga adalah agama-agama 

yang yang memiliki unsur-unsur terbuka untuk dimasuki, dipengaruhi, dan 

diolah oleh spiritualisme Jawa. Seorang ahli antropologi Amerika Serikat, 

Clifford Geertz  pernah menulis tentang sinkretisme religiusitas 

masyarakat Jawa yaitu  abangan, santri, maupun priyayi dalam bukunya 

yang ternama The Religion of Java. 
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Berkaitan dengan kebangkitan Penghayat Kepercayaan, para pakar 

pemerhati Penghayat Kepercayaan (di Jawa) terbelah dalam dua kutub. 

Ada yang berpendapat bahwa Penghayat Kepercayaan bangkit demi 

menegakkan identitasnya di tengah dua arus fundamentalisme, yakni 

fundamentalis agama dan fundamentalis pasar (berkat derasnya arus 

globalisasi dan modernisasi). Pihak lain mengatakan bahwa Penghayat 

Kepercayaan muncul sebagai reaksi terhadap berbagai hal, di antaranya 

reaksi terhadap munculnya Fundamentalisme agama dan Fundamentalisme 

pasar (yang sering membonceng pada arus globalisasi/modernisasi) yang 

telah disebutkan diatas. Penghayat Kepercayaan, tampaknya bangkit 

karena dua hal (alasan) sekaligus, sebagai penegakan identitas dan sebagai 

reaksi terhadap Fundamentalisme agama dan Fundamentalisme pasar 

(Dwiyanto, 2011). 

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitaian Tyang berjudul “LAKU SPIRITUAL PENGANUT 

AJARAN KEROKHANIAN SAPTA DARMA (kasus Sanggar Candi 

Busono Kec. Kedung Mundu, Semarang)” 

B. RUMUSAN MASALAH 

 

Dari uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang 

di ambil adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana laku spiritual yang dilakukan oleh penganut ajaran 

kerokhanian “Sapta Darma”? 
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2. Apa saja faktor penghambat serta pendorong ritual yang dilakukan 

oleh Penganut Ajaran Kerokhanian “Sapta Darma”? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah, maka kajian ini bertujuan untuk 

mengetahui : 

1. Mengetahui bagaimana ritual-ritual upacara keagamaan yang 

dilakukan oleh Warga Sapta Dharma. 

2. Mengetahui apa saja faktor penghambat dan pendorong 

berkembangnya Sapta Dharma. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat yang yang akan diperoleh dari penelitian ini, baik 

yang secara teoritis maupun secara praktis antara lain :  

1. Manfaat teoritis 

a. Sebagai penelitian awal dan bahan perbandingan untuk penelitian 

lanjutan bila dilakukan yang sama di masa yang akan datang. 

b. Sebagai sumber keilmuan di lingkup Sosiologi dan Antropologi 

mengenai laku spiritual Penganut Ajaran Kerokhanian Sapta 

Darma. 

2. Manfaat praktis 

a. Dapat mengetahui bentuk ritual-ritual yang dilakukan Penghayat 

Aliran Kebatinan Sapta Dharma di Kota Semarang. 
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b. Memperoleh gambaran yang jelas mengenai ritual yang di 

lakukan oleh Penganut Ajaran Kerokhanian Sapta Darma yang 

ada di kota Semarang. 

E. BATASAN ISTILAH 

 

Batasan istilah ini untuk mempertegas ruang lingkup permasalahan 

serta agar penelitian menjadi lebih terarah maka istilah-istilah dalam judul 

penelitian ini di beri batasan, yaitu : 

1. Ritual Upacara keagamaan 

Ritual dalam falsafah dan pandangan hidup orang jawa (Yana 

MH: 47) merupakan tradisi slametan yang di laksanakan secara turun 

temurun, proses mistik dan tahap awal dari proses dalam pencarian 

keselamatan yang kemudian di ikuti oleh mayoritas orang jawa untuk 

menuju tahap yang paling akhir , kesatuan kepada Tuhan. 

Ritual ( Mustofa, 277 ) merupakan hal-hal yang bersifat upacara 

dan perlambang dari struktur kedudukan. 

Upacara keagamaan dalam buku Islam Pesisir (Syam, 2005 : 

168)  menjelaskan bahwa upacara keagamaan merupakan kegiatan 

keagamaan yang bersifat ritual yang bisa di kategorikan menjadi 

empat hal, yaitu: (1) ritus lingkaran hidup [upacara kehamilan, 

kelahiran, sunatan, perkawinan, dan kematian], (2) Upacara tolak 

balak [sedekah bumi, upacara pertanian, dan upacara petik laut atau 

babakan], (3) upacara hari besar islam [mauludan, syuronan, rejeban, 
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posoan, dan riyoyoan], dan (4) upacara hari-hari baik [pindah rumah, 

bepergian, dan perdagangan]. 

Dalam penelitian ini yang dimaksud upacara keagamaan adalah 

laku ritual dari upacara keagamaan yang berbentuk ritual sujudan 

yang di lakukan oleh Persatuan Warga Sapta Dharma yang ada di 

Kota Semarang.  

2. Penghayat kepercayaan 

Dalam kepercayaan Kejawen klasik apa yang disebut “ leluhur “ 

adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat luhur pada masa 

hidupnya dan setelah meninggal mereka masih senantiasa dihubungi 

oleh orang-orang yang masih hidup dengan cara melakukan upacara 

adat. Pada hakekatnya “ leluhur “ ini adalah nenek moyang dahulu 

kala yang telah punah, namun mereka masih dianggap sebagai 

persona-persona yang telah berhasil membentuk pola masyarakat 

sampai berbentuk seperti sekarang ini dan seterusnya. Leluhur itu 

dipercayai telah menjadi arwah yang berada di alam rohani, alam atas, 

alam roh-roh halus dan dekat dengan Yang Maha Luhur.( Sutarjo 

dalam Damami, 2002 : 59 ) 

Sistem kepercayaan dalam suatu religi itu mengandung 

bayangan orang akan wujudnya dunia gaib, yaitu wujud dewa-dewa ( 

theogoni ), mahkluk-mahkluk halus , kekuatan sakti. Manusia 

biasanya tidak mempunyai gambaran yang tegas tentang wujud, ciri-

ciri sifat dan kepribadian ruh-ruh dalam dunia gaib. Ruh-ruh itu 
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biasanya tidak menjadi peranan utama dalam dongeng-dongeng 

mitologi atau menjadi bahan bagi seni patung, seni ukir, dan seni 

gambar ruh-ruh itu dianggap menepati alam sekitar tinggal manusia ( 

Koentjaraningrat, 1980 : 233 )  

Dalam hal ini kepercayaan yang di maksud adalah kepercayaan 

terhadap Tuhan. Kepercayaan terhadap Tuhan yang ada dalam penelitian 

ini adalah kepercayaan yang di lakukan oleh Persada di kota semarang. 

F. SISTEMATIKA SKRIPSI 

Keseluruhan skripsi ini berjudul “ Laku Spiritual Penganut Ajaran 

Kerokhanian “Sapta Darma” (kasus Sanggar Candi Busono kec. Kedung 

mundu, semarang)”, untuk memperoleh gambaran dan memudahkan 

pembahasan maka dalam rencana skripsi ini dikelompokan dalam V Bab 

dengan sistematika berikut : 

Bagian awal skripsi tentang halaman sampul, lembar berlogo, 

halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan,pernyataan 

motto dan persembahan, prakata, sari, daftar isi, daftar singkat teknis dan 

tanda ( bila ada ), daftar tabel (bila ada ), daftar gambar ( bila ada ), daftar 

lampiran. Bagian pokok terdiri dari : 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan batasan istilah. 
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BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR 

Kajian pustaka berisi tentang laku spiritual serta laku ritual dan 

kerangka teorinya berisi konsep-konsep ritual dan kepercayaan yang 

mendukung pemecahan masalah dalam penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Menguraikan tentang dasar penelitian, lokasi penelitian, tahap-

tahap penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, validitas data, 

teknik pengumpulan data, objektivitas dan keabsahan data, prosedur 

kegiatan penelitian dan model analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang pelaporan hasil penelitian yaitu gambaran umum 

lokasi penelitian ( kondisi geografis, administrasi, pendidikan, kehidupan 

beragama dan mata pencaharian ) dan pembahasannya mengkaitkan 

dengan kerangka teori atau penelitian yang dilakukan sebelumnya. 

BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

 

A. Kajian Pustaka 

 

Berbagai penelitian sebelumnya juga telah banyak membahas 

tentang ritus-ritus atau yang lebih di kenal dengan Ritual oleh para ahli. 

Hal tersebut sudah melahirkan banyak hasil temuan dan teori yang 

dimanfaatkan dalam berbagai kajian. 

Liana ( 2008 ), mengenaipenghayat kepercayaan Sapta Darma 

menjelaskan bahwa simbol pribadi manusia merupakan gambaran dari asal 

mula terjadinya manusia dan isi pribadi setiap manusia. Simbol manusia di 

maknai sebagai gambaran dari asal mula terjadinya manusia dan isi pribadi 

setiap manusia yang harus di mengerti serta diusahakan demi tercapainya 

keluhuran budi sesuai dengan wewarah ajaran Sapta Darma. Peranan dan 

simbol pribadi manusia adalah sebagai pengendali tingkah laku, sebagai 

sarana intospeksi diri, dan sebagai pedoman agar menjadi manusia yang 

baik seperti tujuan Sapta Darma, yaitu agar menjadi kesatria utama yang 

berbudi pekerti luhur. Penerapan simbol-simbol pribadi manusia tidak 

lepas dari ajaran-ajaran Sapta Darma yaitu melalui sujudan dan 

mengamalkan Wewarah pitu. Peranan simbol pribadi manusia dalam 

bentuk kepribadian warga adalah sebagai pengendali tingkah laku, sebagai 

sarana introspeksi diri dan sebagai pedoman ajara Sapta Darma. 

Ada persamaan dari apa yang di tuliskan Liana (2008) yang 

membahas tentang Sapta Darma di atas. Dalam tulisannya sama-sama 
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membahas tentang kepercayaan Sapta Darma. Liliana menjelaskan tentang 

penerapan dan peranan dalam membentuk kepribadian Warga Sapta 

Darma di kabupaten pemalang. Dalam tulisannya di jelaskan bentuk-

bentuk penerapan serta peranan Sapta Darma dalam kepribadiannya, 

sedangkan penulis disini lebih memfokuskan pada laku ritual yang dijalani 

oleh Persatuan Warga Sapta Darma. 

Mega Rumawati (2011) menjelaskan tentang ajaran Sapta Darma 

yang ada di daerah kabupaten Kendal. Warga Sapta Darma kabupaten 

kendal tidak pernah memaksa orang lain untuk mengikuti ajarannya. 

Selain itu Warga Sapta Darma juga di golongkan menjadi dua macam, 

yaitu penghayat utuh atau penghayat total yang hanya menjalankan ajaran 

Sapta Darma, tidak memeluk agama atau kepercayaan lain, sedangkan 

yang kedua adalah pengikut Sapta Darma biasa atau pengikut Sapta Darma 

yang masih meyakini agama lain dan menjalankan ajarannya. Warga Sapta 

Darma berfikir positif terhadap pandangan-pandangan miring dari 

sebagian masyarakat terhadap ajaran-ajaran Sapta Darma. Warga Sapta 

Darma di haruskan menjalankan wewarah pitu dan menjalankan sujud 

setiap hari. Hal ini dilakukan untuk membentengi diri mereka dari 

perbuatan buruk. Warga Sapta Darma merefleksikan diri mereka dengan 

simbol kepribadian manusia yang merupakan simbol Sapta Darma. 

Pemaparan yang di jelaskan oleh Mega Rumawati (2011) tentang 

keberadaan Aliran Kejawen Sapta Darma dalam skripsinya yang berjudul 

Keberadaan Aliran Kejawen “Sapta Darma” (Studi kasus di Persatuan 
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Warga Sapta Darma Kabupaten Kendal) menunjukkan bagaimana 

eksistensi dari Sapta Darma di kabupaten Kendal. Rumawati juga 

menjelaskan bagaimana pandangan masyarakat tentang Warga Sapta 

Darma. Selain itu juga di jelaskan bagaimana bentuk kegiatan 

keagamaannya serta apa saja yang Warga Sapta Darma lakukan. Hal 

tersebut berbanding lurus dengan apa yang di teliti oleh penulis. Ada 

persamaan yang muncul antara apa yang Rumawati sampaikan dengan apa 

yang penulis teliti. Keduanya memiliki persamaan yaitu sama-sama 

mengkaji tentang keberadaan aliran kepercayaan Sapta Darma, akan tetapi 

ada juga beberapa perbedaan. Perbedaan yang muncul yaitu pada focus 

penelitiannya. Penulis lebih memfokuskan pada bentuk kegiatan 

keagamaannya yang berbentuk ritual. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ira Setyani Wulandari ( 2008 ), 

mengkaji mengenai Tradisi Ritus Mapati Pada Ibu Hamil Di Desa Medini 

Kecamatan Gajah Kabupaten Demak menuturkan bahwa tradisi mapati 

masih dilestarikan sampai sekarang oleh masyarakat desa Medini sebagai 

ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rizkinya yang 

diberikan khususnya keturunan. Sebagian masyarakat Medini 

melaksanakan tradisi mapati untuk melestarikan budaya daerah agar tidak 

punah, serta sebagai sarana berkumpul warga masyarakat untuk 

mempererat ikatan sosial atau solidaritas sosial antarwarga masyarakat. 

Dalam penelitian wulandari (2008) mengkaji tentang sebuah ritus 

Mapati pada ibu hamil. Persamaan yang ada pada penelitian sebelumnya 
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ini adalah adanya sebuah ritual ataupun upacara keagamaan yang 

bertujuan sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan atas apa yang 

telah Tuhan berikan, hanya saja apa yang dilakukan oleh ibu hamil di 

Medini ini memiliki tata cara yang berbeda dengan apa yang di lakukan 

Persatuan Warga Sapta Darma yang ada di Semarang. 

B. Kerangka Konsep 

  

Dalam penelitian ini di gunakan beberapa konsep yang relevan. 

konsep yang di gunakan adalah konsep tentang ritual dan konsep tentang 

kepercayaan. 

1. Ritual 

Ritual dalam kamus lengkap sosiologi ( 2008 : 160 ) merupakan 

hal-hal yang bersifat upacara yang merupakan perlambangan dari 

struktur kedudukan. 

Upacara ritual merupakan titik kritis dalam kehidupan individual 

dari ayunan sampai liang lahat, inilah drama musiman pada saat 

penyemaian benih panen sebagai aktivitas besar dalam kehidupan 

bermasyarakat. Upacara menandai suatu perilaku formal yang 

tampaknya bukan ditanamkan oleh kepentingan atau rasionalisasi dari 

finalitas menurut makna-makna rasional. Perilaku ritual bersifat 

simbolis, yaitu menyatakan sesuatu tentang keadaan persoalan 

tersebut tetapi tidak harus mempunyai implikasi tindakan, oleh karena 

itulah mengapa manusia dalam segala budaya membebani aktifitas 

hariannya dengan pola-pola perilaku ritual. ( Ghozali, 2011 : 62-63 ) 
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Menurut Bustanudin (2006), ritual adalah kata sifat (adjective) 

dari rites dan juga ada yang merupakan kata benda. Sebagai kata sifat, 

ritual adalah segala yang dihubungkan atau disangkutkan dengan 

upacara keagamaan. Sedangkan sebagai kata benda adalah segala 

yang bersifat upacara keagamaan. Kepercayaan pada kesakralan 

sesuatu yang menuntut ia di perlakukan secara khusus. Maksudnya 

adalah ada suatu tata cara perlakuan terhadap sesuatu yang di 

sakralkan. Dalam agama, upacara ritual atau ritus ini di kenal dengan 

ibadah, kebaktian, berdoa, atau sembahyang. Setiap agama 

mengajarkan berbagai macam ibadat, doa, dan bacaan-bacaan pada 

momen-momen tertentu. 

2. Kepercayaan 

Dalam kepercayaan Kejawen klasik apa yang disebut “ leluhur “ 

adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat luhur pada masa 

hidupnya dan setelah meninggal mereka masih senantiasa dihubungi 

oleh orang-orang yang masih hidup dengan cara melakukan upacara 

adat. Pada hakekatnya “ leluhur “ ini adalah nenek moyang dahulu 

kala yang telah punah, namun mereka masih dianggap sebagai 

persona-persona yang telah berhasil membentuk pola masyarakat 

sampai berbentuk seperti sekarang ini dan seterusnya. Leluhur itu 

dipercayai telah menjadi arwah yang berada di alam rohani, alam atas, 

alam roh-roh halus dan dekat dengan Yang Maha Luhur.( Sutarjo 

dalam Damami, 2002 : 59 ) 
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Konsepsi dasar Jawa mengenai dunia gaib ( dunia yang tak 

tampak) didasarkan pada gagasan bahwa semua perwujudan dalam 

kehidupan disebabkan oleh mahkluk berfikir yang berkepribadian 

yang mempunyai kehendak sendiri. Roh-roh yang disembah oleh 

orang Jawa pada umumnya disebuh Hyang yang artinya “ Tuhan “. 

Tuhan dalam bahasa Jawa terkadang dinamakan Hyang Maha Kuwasa 

( Tuhan Yang Maha Kuasa ). Orang Jawa menganggap bahwa setiap 

desa mempunyai roh pelindung sendiri yang tinggal dalam sebatang 

pohon maupun tempat-tempat yang di anggap sakral. 

Sistem kepercayaan dalam suatu religi itu mengandung 

bayangan orang akan wujudnya dunia gaib, yaitu wujud dewa-dewa ( 

theogoni ), mahkluk-mahkluk halus , kekuatan sakti. Manusia 

biasanya tidak mempunyai gambaran yang tegas tentang wujud, ciri-

ciri sifat dan kepribadian ruh-ruh dalam dunia gaib. Ruh-ruh itu 

biasanya tidak menjadi peranan utama dalam dongeng-dongeng 

mitologi atau menjadi bahan bagi seni patung, seni ukir, dan seni 

gambar ruh-ruh itu dianggap menepati alam sekitar tinggal manusia ( 

Koentjaraningrat, 1980 : 233 ) 

Orang jawa menganggap kesaktian merupakan suatu energi 

yang kuat dan dapat mengeluarkan panas, cahaya, atau kilat. 

Kesaktian itu bisa berada di berbagai bagian tertentu dari tubuh 

manusia, seperti : kepala(terutama rambut dan mata), alat kelamin, 

kuku, air liur, keringat dan air mani. Kasekten juga mungkin ada 
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dalam tubuh binatang, terutama binatang yang besar, perkasa, atau 

yang aneh bentuknya, seperti : harimau, gajah putih, kera putih, ayam 

sabungan, burung elang, kura-kura putih dan sebagainya. Namun, 

kasekten pada umumnya ada dalam benda-benda suci, terutama 

benda-benda pusaka (Koentjaraningrat 1994:341) 

Dalam slametan orang Jawa, bukan minta kesenangan atau tambah 

kekayaan melainkan semata-mata agar jangan terjadi apa-apa yang dapat 

membingungkan. Slametan yang dilakukan oleh penduduk desa untuk 

menghormati roh-roh pelindung yang terkenal dimasyarakat adalah sedekah 

bumi.( Yana MH, 2010 :116-117 ). 
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C. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Kerangka Berfikir 

Pada penulisannya, penulis secara umum menggambarkan kota 

semarang yang dimana di dalamnya terdapat Persatuan Warga Sapta 

Darma. Kemudian pembahasan di fokuskan tentang Persatuan Warga 

Sapta Darma yang kemudian lebih di kerucutkan pada Ritual yang 

dilakukan oleh Persatuan Warga Sapta Darma dan juga tentang Faktor-

faktor penghambat serta pendorong terjadinya ritual tersebut. 

Masyarakat 

Semarang 

Persatuan Warga Sapta 

Darma 

Ritual-ritual Upacara 

keagamaan 

Faktor 

penghambat 

Faktor 

pendorong 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Dasar Penelitian 

Dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

metode penelitian kualitatif. Penelitian ini selain dilakukan proses 

pengambilan data juga dituntut penjelasan yang berupa uraian dan 

analisis yang mendalam. Dalam penelitian ini lebih banyak berbentuk 

kata- kata, gambar, foto- foto. Penelitian kualitatif bertujuan untuk 

mengembangkan pemahaman tentang fenomena sosial dan budaya dalam 

masyarakat, dalam hal ini adalah ritual upacara keagamaan sujudan pada 

Persatuan warga Sapta Darma kota Semarang. 

Penulis berusaha menganalisa keadaan Persatuan Warga Sapta 

Darma saat sebelum ritual sujudan dilakukan maupun pada waktu ritual 

sujudan sedang dilaksanakan. Sehingga data – data yang di dapat oleh 

penulis yang berupa gambar ataupun hasil foto bisa di deskripsikan 

berbentuk kata – kata. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang dilakukan dalam metode penelitian pada kasus 

ritual yang di lakukan oleh Persada adalah pendekatan Fenomenologi. 

Fenomenologi menuntut pendekatan holistik, mendudukan objek 

penelitian dalam suatu kontruksi ganda dan melihat objek dalam konteks 

natural. 



20 
 

  

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan pendekatan 

holistik, yaitu dengan melakukan penelitian secara menyeluruh dari 

berbagai sumber mengenai fungsi ritual sujudan, Racut, serta  Hening 

serta kendala- kendala yang terjadi dalam proses ritual yang di lakukan 

oleh Persada kota Semarang. Sumber penelitian ini meliputi Anggota 

Persada yang di wakili oleh ketua Persada, pelaku ritual, penonton ritual, 

masyarakat sekitar, tokoh masyarakat sekitar yang diwakili oleh ketua 

RT yang ada di sekitar sanggar tempat dilaksanakannya ritual tersebut. 

Penulis mendudukkan objek penelitian dalam suatu konstruksi 

ganda dengan mencari data kepada beberapa sumber yaitu kepada Bapak 

Teguh Rahardjo selaku Ketua Persada tingkat kota dan bapak Teguh 

yang merupakan anggota Persada kota Semarang. Teguh 

mengungkapkan bahwa setiap di lakukan Ritual Sujudan ataupun ritual 

lainnya selalu di selingi adanya ngangsu kaweruh (mencari tahu atau 

membahas sesuatu) tentang ajaran-ajaran Sapta Darma yang dilakukan 

oleh para pengikut ajaran kebatinan Sapta Darma itu sendiri. 

Penulis melihat objek dalam suatu konteks natural dengan cara 

melakukan observasi partisipan. Penulis ikut serta dalam kegiatan ritual 

sujudan yang diselenggarakan oleh Persada. Penulis melihat proses 

pelaksanaan ritual sujudan, Racut serta Hening sangat khitmat yang 

dihadiri oleh masyarakat pengikut Ajaran Kebatinan Sapta Darma di 

wilayah kota Semarang. 
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 Konteks natural akan di dapat oleh penulis ketika penulis 

melakukan observasi partisipan. Metode yang di gunakan penulis selain 

menggunakan observasi partisipan adalah menggunakan metode 

wawancara. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti menggunakan 

wawancara terstruktur dan tidak berstruktur. Wawancara terstruktur yang 

dilakukan penulis untuk mendapatkan data tentang fungsi ritual Sujud, 

Racut, serta  Hening dan kendala – kendala ritual yang dilakukan dengan 

cara menyiapkan daftar pertanyaan sebelum melakukan wawancara. 

Wawancara tidak berstruktur yaitu pertanyaan dilakukan penulis ketika 

mendapati pertanyaan yang masih berkaitan tentang fungsi ritual dan 

kendala-kendala ritual yang secara spontan ditanyakan oleh penulis untuk 

memperoleh data diluar dari daftar pertanyaan yang telah dibuat. 

Penulis dalam penelitian ini menggunakan asumsi dasar 

pendekatan fenomenologi, penulis mengamati, menghimpun data, 

menganalisis data yang di dapat di lapangan dan membuat kesimpulan 

tentang fungsi laku ritual dan kendala- kendala ritual yang di dapat di 

lapangan. 

Pendekatan fenomenologi yang dilakukan untuk mengkaji 

penelitian ini memiliki keunggulan yang terletak dari pemahaman 

masalah atau gejala melalui prespektif para subjek penelitian, prespektif 

orang- orang yang secara langsung terlibat dalam masalah tersebut. 

Melalui pendekatan tersebut penulis mampu memahami masalah atau 
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gejala yang ada dalam fungsi ritual melalui subjek yang secara langsung 

terlibat dalam prosesi ritual tersebut. 

Penulis mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang agar 

penulis dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi. Penulis 

mempersiapkan penelitian tidak hanya mengacu pada subjek yang akan 

diteliti, penulis juga mempersiapkan dimana penelitian itu dilaksanakan 

serta fenomena apa yang terjadi, karena inti dari pendekatan 

fenomenologi adalah subjek, lokasi dan fenomena yang dialami. 

C. Fokus penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian maka dalam penelitian ini lebih 

difokuskan pada permasalahan fungsi sujudan bagi penganut aliran 

kebatinan Sapta Darma serta kendala-kendala ritual sujudan di kota 

Semarang. Penulis menggunakan fokus penelitian dengan tujuan adanya 

fokus penelitian akan membatasi studi, yang berarti bahwa dengan 

adanya fokus yang diteliti akan memunculkan suatu perubahan atau 

subjek penelitian menjadi lebih terpusat dan terarah. Dalam penelitian 

ini, yang menjadi fokus penelitian adalah: 

1. Fungsi ritual sujudan bagi penganut Aliran Kebatinan Sapta Darma 

atau persatuan Warga Sapta Darma (Persada) di kota Semarang. 

2. Kendala – kendala ritual sujudan dalam proses pelaksanaan ritual. 

D. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana penelitian 

dilakukan. Ritual Sujudan berada di Kota Semarang Kabupaten 
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Semarang. Kota Semarang dipilih karena kota Semarang merupakan 

ibukota provinsi jawa tengah merupakan kota yang kompleks dengan 

berbagai macam kehidupannya. Banyaknya pendatang dari berbagai 

daerah yang masuk ke kota semarang menjadikan kota semarang 

bervariasi baik dari segi kebudayaan maupun keyakinan yang ada di 

dalamnya. 

Dengan keadaan yang seperti itulah menjadikan penulis tertarik 

untuk mengkaji tentang ritual sujudan yang dilaksanakan oleh Persada 

kota semarang. Keadaan masyarakat kota Semarang yang kompleks 

menjadikan keunikan tersendiri ketika di dalam masyarakat yang sudah 

maju dan modern seperti Kota Semarang ternyata masih menyimpan 

suatu keunikan tersendiri yaitu masih dilakukannya ritual sujudan oleh 

Persada kota Semarang. 

E. Sumber Data 

a.  Data primer 

Data primer diperoleh penulis secara langsung melalui proses 

wawancara, pengamatan dan tindakan yang dilakukan oleh subjek 

penelitian ataupun informan. Subjek penelitian dalam penelitian ini 

adalah Persada kota Semarang sebagai pelaku ritual, serta 

masyarakat sekitar sanggar. 

1. Subjek penelitian 

Subjek penelitian yang terdiri dari individu-individu 

tertentu yang diwawancarai oleh penulis untuk kepentingan 
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penelitian dan yang benar-benar mengetahui objek yang diteliti. 

Subjek penelitian yang dijadikan sumber informasi dalam 

penelitian ini adalah penanut Aliran kebatinan Sapta Darma 

sebagai pelaku ritual, masyarakat sekitar sanggar. 

Pertimbangan untuk memilih atau penentuan subjek 

penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang 

memang benar- benar dibutuhkan dalam penelitian ini mengenai 

informasi tentang fungsi ritual sujudan serta kendala – kendala 

ritual dalam proses pelaksanaan ritual. Terkait dengan subjek 

dalam penelitian ini yang merupakan pusat perhatian atau 

sasaran sebagai subjek dalam penelitian ini terdiri dari beberapa 

pihak yang terkait, Penganut Aliran Kebatinan Sapta Darma, 

Anggota Persada kota Semarang serta masyarakat yang tinggal 

di sekitar Sanggar. Pemilihan atau penentuan subjek penelitian 

ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang memang benar- 

benar dibutuhkan dalam penelitian ini. Berikut daftar subjek 

dalam penelitian ini adalah: 
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Tabel 1. Daftar Subjek Penelitian 

No Nama Jenis 

kelamin 

Usia Keterangan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Teguh Rahardjo 

 

Arifin 

 

sarwito 

 

Sumi 

L 

 

     L 

 

L 

 

P 

 

62  

 

46 

 

65 

 

40 

 

 

Sekertaris Persada 

 

Pelaku Ritual 

 

Pelaku Ritual 

 

Masyarakat sekitar 

sanggar 

( Sumber : pengolahan data primer September 2012 ) 

Berdasarkan tabel diatas, pertimbangan untuk menentuan 

subjek penelitian yaitu Bapak Arifin selaku sekertaris Persada 

kota Semarang karena Bapak Arifin termasuk orang yang cukup 

tahu tentang ritual sujudan dan sejarah adanya ritual sujudan 

serta turunya wahyu Sapta Darma. Kedua Pertimbangan untuk 

menentuan subjek yaitu Bapak Teguh selaku pelaku ritual 

sujudan, pertimbangan untuk menentuan Bapak Teguh sebagai 

subjek sangat tepat sekali karena beliau merupakan pelaku 

ritual. 
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2. Informan 

Informan atau orang yang membantu penulis dalam 

melakukan penelitian ini dengan membantu penulis untuk bisa 

menyatu dengan Persada untuk memperoleh informasi mengenai 

ritual sujudan serta kendala – kendala ritual dalam proses 

pelaksanaan ritual sujudan. Informan dipilih oleh penulis 

dengan pertimbangan yang paling dekat dengan masyarakat 

untuk mempermudah penulis menggali informasi pada 

masyarakat, yang dapat dipercaya dan mengetahui objek yang 

diteliti untuk mendapatkan keterangan yang sesuai dengan data 

yang ada dilapangan. 

Penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan 

untuk menggali keterangan dari Persada sebagai pelaku ritual, 

penganut Aliran Kebatinan Sapta Darma, masyarakat sekitar 

sanggar serta perangkat desa dimana sanggar itu berada. 

Informan ini dipilih dari beberapa orang yang betul-betul dapat 

dipercaya dan mengetahui objek yang diteliti, sehingga 

informan bisa membantu penulis untuk memberi keterangan 

yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini dengan benar dan 

mendapatkan informasi yang optimal 

 Pertimbangan untuk menentuan dan pengambilan subjek 

penelitian sudah dilakukan selan jutnya adalah penentuan 

informan dalam penelitian ini. Informan ini dipilih dari beberapa 
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orang yang betul-betul dapat dipercaya dan mengetahui objek 

yang diteliti. Informan dalam penelitian ini diantaranya : 

Tabel 2. Daftar Informan Penelitian 

No Nama Jenis 

Kelamin 

Usia Keterangan 

1 

2 

3 

4 

5 

Teguh Budi Widodo 

Halim Budiyono 

Harno 

Yansen Putro Kusumo 

Supari 

L 

L 

L 

      L 

      P 

45 

57 

51 

57 

63 

Ketua RT 

Hansip 

Pelaku Ritual 

 Masyarakat sekitar 

Masyarakat sekitar 

           (Sumber : Data diperoleh dan diolah September 2012) 

Berdasarkan dari isi tabel di atas adalah perangkat desa 

yang terdiri dari Ketua RT, Hansip desa dan Pelaku ritual serta 

masyarakat sekitar. Perangkat desa ini diharapkan memberikan 

informasi tentang bagaimana proses laku ritual dan spiritual 

serta adakah kendala- kendala ritual dalam prosesinya. 

Pertimbangan untuk penentuan informan dari pihak luar yaitu 

perangkat desa dan masyarakat sekitar kedung mundu dilakukan 

agar data atau informasi yang diperoleh penulis tidak hanya 

sebelah pihak saja melainkan dapat diantara keduanya, sehingga 

data yang diperoleh dapat saling melengkapi dan memperkuat 

temuan hasil penelitian di lapangan. 
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Penulis mengambil informan dari luar penganut ajaran 

Sapta Darma dengan pertimbangan agar data atau informasi 

yang diperoleh penulis tidak sepihak dari penganut ajaran saja, 

melainkan ada informasi dari pihak masyarakat sekitar, sehingga 

data yang diperoleh saling melengkapi antara perangkat desa 

dengan masyarakat setempat dalam melengkapi dan 

memperkuat hasil temuan penulis dilapangan. 

Data yang diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan 

beberapa informan adalah : 

1. Informasi mengenai gambaran umum meliputi keadaan 

geografis wilayah Kota semarang sebagai lokasi adanya 

sanggar candi busono sebagai tempat Ritual. 

2. Informasi mengenai proses ritual sujudan. 

3. Informasi mengenai kendala – kendala ritual sujudan 

dalam proses pelaksanaan ritual. 

b. Data Sekunder 

Selain sumber data primer juga diperlukan data sekunder yang 

berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Data 

sekunder dalam penelitian ini berupa sumber tertulis, foto, arsip atau 

dokumen. Sumber data tertulis yang di dapatkan penulis untuk data 

tambahan adalah Dokumen Susunan Pengurus Persada mkota 

Semarang yang terlampir dalam lampiran, selain itu penulis juga 

menggunakan dokumen eksternal seperti skripsi dan artikel. Skripsi 
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yang dipakai penulis sebagai bahan penelitian lain yaitu skripsi yang 

di tulis oleh Liana, dengan judul Pengaruh Ajaran Sapta Darma 

terhadap kepribadian penganut anggota Persada, serta buku- buku 

yang mendukung serta berkaitan dengan ritual salah satunya adalah 

buku yang ditulis oleh Ghazali pada tahun 2011 dengan judul 

Antropologi Agama ( Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan, 

Keyakinan, dan Agama ), buku yang di tulis oleh Herusatoto pada 

tahun 2003 dengan judul Simbolisme dalam Budaya Jawa, buku yang 

ditulis oleh Yana MH pada tahun 2010 dengan judul Falsafah dan 

Pandangan Hidup Orang Jawa, serta buku- buku lain yang mendukung 

penulis dalam penelitian. 

Dokumen foto yang penulis gunakan untuk mendukung tulisan ini 

yaitu foto pribadi yang dihasilkan oleh penulis sendiri pada saat proses 

observasi dan kegiatan penelitian atau saat wawancara berlangsung, 

diantaranya seperti foto proses ritual sujudan,Sanggar Candi 

Busonoyang merupakan tempat dilakukannya Ritual sujudan , foto 

masyarakat sekitar sanggar, foto Semar yang menjadi simbol atau 

lambang dari penganut aliran Sapta Darma, foto saat pelaku ritual 

melakukan ngangsu kaweruh tentang Sapta Darma. 

F. Teknik pengumpulan data 

Pengumpulan data yang dilakukan penulis harus menggunakan 

metode yang tepat, teknik yang tepat dan pengumpulan data harus 
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relevan. Penelitian ini dilakukan penulis mulai tanggal 10 September 

2012 dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Teknik Observasi 

Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

observasi langsung, dimana penulis mengadakan pengamatan secara 

langsung terhadap proses ritual sujudan di sanggar Candi Busono, 

mengamati pelaku ritual pada saat ritual sujudan sedang berlangsung 

maupun pada tahap sebelum ritual, mengamati masyarakat sekitar 

sanggar serta mencari tahu kendala – kendala ritual yang terjadi pada 

proses sujudan berlangsung sebagai pedoman pengamatan yang 

ditunjukkan kepada masyarakat kota Semarang. Pelaksanaan 

observasi dalam penelitian ini sendiri dilaksanakan pada tanggal 10 

september sampai dengan 15 Oktober 2012. 

Penggunaan teknik observasi yang terpenting adalah 

mengandalkan pengamatan dan ingatan peneliti, akan tetapi untuk 

mempermudah pengamatan dan ingatan, maka penulis menggunakan: 

1. Catatan-catatan, 

Penulis menggunakan catatan – catatan untuk mempermudah 

mengingat data informasi baik dari subjek maupun dari informan 

yang berkaitan dengan ritual sujudan. 
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2. Alat elektronik seperti recorder dan kamera 

Untuk mempermudah mengingat data hasil observasi penulis 

menggunakan bantuan alat elektronik berupa rekaman ataupun 

kamera pada saat penulis mencari data di lapangan. 

3. Pengamatan 

Penulis melakukan pengamatan terhadap Persada yang sedang 

melakukan ritual dan masyarakat sekitar sanggar dengan cermat. 

4. Menambah persepsi atau pengetahuan tentang Fungsi ritual 

sujudan serta kendala- kendala dalam proses pelaksanaan ritual 

yang diamati.  

Fokus observasi dilakukan tentunya tidak terlepas dari 

beberapa pokok permasalahan yang dibahas, antara lain fungsi ritual 

sujudan bagi Persada serta kendala – kendala ritual pada saat 

pelaksanaan. Observasi yang penulis lakukan adalah sebelum 

melaksanakan penelitian yaitu dengan melakukan observasi terkait 

dengan ritual sujudan bagi Persada kota Semarang. 

Observasi selanjutnya dilakukan dengan cara mengamati 

keadaan sekitar sanggar serta mengamati aktifitas kehidupan sehari – 

hari masyarakat kota Semarang. Observasi awal oleh peneliti dirasa 

cukup dan mendapat bekal yang lebih dari cukup, maka data yang 

diperoleh dari observasi itulah penulis gunakan untuk bekal penelitian 

lebih lanjut secara lebih mendalam dan detail dengan menggunakan 

tahap selanjutnya yaitu wawancara. 
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b. Wawancara 

Wawancara dilakukan secara mendalam atau deep interview 

sehingga didapatkan data primer yang langsung berasal dari informan. 

Teknik wawancara dilakukan secara terbuka, akrab, dan kekeluargaan. 

Hal itu dimaksudkan agar tidak terkesan kaku dan keterangan tidak 

mengada-ada atau ditutup-tutupi, sehingga penulis mendapatkan data 

yang optimal. 

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara 

mendalam dengan menggunakan alat bantu yaitu pedoman 

wawancara. Terkait dengan penelitian ini, perangkat yang digunakan 

dalam wawancara adalah alat pengumpul data yang berupa pertanyaan 

dan ditujukan kepada Persada kota semarang, Pelaku Ritual Bapak 

Teguh dan Bapak Harno, Bapak Sarwito serta Ibu Jumi’ah, 

Masyarakat sekitar sanggar Ibu Sumi, masyarakat sekitar sanggar Ibu 

Supari , masyarakat sekitar sanggar Bapak Yansen Ketua RT yaitu 

Bapak Teguh Budi Widodo, Hansip Desa yaitu Bapak Halim 

Budiyono. 

Wawancara dengan sekertaris Persada Bapak Arifin 

dilaksanakan pada tanggal 14 September 2012. Wawancara 

dilaksanakan dengan Arifin dilakukan pada pukul 19.30. Pemilihan 

waktu pada pukul 19.30 dikarenakan pada waktu tersebut beliau 

sedang tidak sibuk dan sedang berada di Sanggar Candi Busono, 

selain itu pula wawancara bisa dilakukan dengan cara mendalam dan 
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detail, sehingga data yang diperoleh dari hasil wawancara itu pun bisa 

lebih menggambarkan keaadaan nyata di lapangan. 

Wawancara dengan masyarakat sekitar yaitu Ibu Supri 

dilaksanakan pada tanggal 15 september 2012. Wawancara dilakukan 

pada pukul 16.00. pemilihan waktu wawancara dikarenakan pada saat 

itu beliau sedang mengisi waktu senggang dengan berkumpul bersama 

bersama  keluarga dan tidak sedang disibukkan dengan aktifitas yang 

merepotkan sehingga beliau mempunyai banyak waktu luang untuk 

melakukan wawancara. 

Wawancara dengan masyarakat sekitar Sanggar Candi 

Busono yaitu Ibu Sumi di laksanakan pada tanggal 15 September  

2012. Wawancara dilaksanakan dengan Ibu Sumi dilakukan pada 

pukul 14.00. Pemilihan waktu pukul 14. 00 bertujuan agar tidak 

mengganggu kegiatan pribadi beliau. 

Wawancara dengan pelaku ritual yaitu Bapak Harno, Bapak 

Teguh dan Ibu Jumi’ah dilaksanakan pada tanggal 18 September 

2012. Wawancara dilaksanakan dengan Bapak Harno, Bapak Teguh, 

Ibu Jumi’ah pada pukul 21.00. Wawancara dengan  Bapak Harno 

dilakukan di Sanggar Candi Busono karena pada tanggal tersebut 

bertepatan dengan dilaksanakan ritual sujudan ini. Sementara 

wawancara dengan Bapak Teguh dilaksanakan di pelataran Sanggar, 

karena beliau termasuk pengurus sanggar yang pada saat itu sedang 

bertugas membersihkan sanggar sebelum ritual sujudan di laksanakan. 
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Sedangkan wawancara dengan Ibu Jumi’ah dilakukan di kediaman 

beliau di karenakan anak pertama beliau sedang sakit, sehingga beliau 

harus tetap di rumah untuk merawat anaknya dan tidak bisa datang ke 

sanggar saat ritual tersebut sedang berlangsung. 

Wawancara dengan ketua RT setempat dilakukan pada 

tanggal 20 September 2012 pada pukul 15.00. Pemilihan waktu 

wawancara dikarenakan pada jam tersebut beliau sudah pulang ke 

rumah setelah mengajar karena selain ketua RT di lingkungannya, 

beliau juga seorang tenaga pengajar di sebuah SMP swasta di 

semarang, sehingga tidak menganggu aktivitas mengajar beliau 

sebagai guru. Setelah itu atas anjuran dari RT setempat penulis di 

berikan rekomendasi untuk melakukan wawancara dengan hansip di 

wilayah sekitar sanggar yang ada di poncol. Wawancara dengan 

sekretaris desa Bapak Halim Budiyono dilakukan pukul 19.00. 

pemilihan waktu wawancara dikarenakan pada jam tersebut beliau 

sudah selesai melaksanakan tugasnya sebagai hansip,dan  beliau juga 

sedang tidak sibuk. 

 Wawancara dengan Bapak Teguh Budi Widodo di lakukan 

pada tanggal  22 September 2012 pada pukul 14.00. Pemilihan 

wawancara dilakukan pada hari Sabtu pukul 14.00 karena pada waktu 

tersebut penulis sudah membuat jaji terlebih dahulu sehingga beliau 

sengaja meluangkan waktu untuk melakukan wawancara dengan 

penulis. Saat itu penulis sedikit demi sedikit melakukan wawancara 
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terhadap beliau untuk mencari berbagai data yang di butuhkan dalam 

penulisan skripsi yangsedang di susun oleh penulis. 

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi dalam penelitian ini juga penulis 

lakukan, penulis akan mengambil atau menguntip dokumen yang 

berhubungan dengan kegiatan- kegiatan sebelum ritual dilakukan atau 

pun pada saat ritual sedang berlangsung yang dilakukan sehingga data 

tersebut dapat digunakan untuk mendukung kelengkapan data yang 

ada pada peneliti. Pengambilan dokumentasi dilaksanakan ketika 

masih dalam hal observasi penelitian hingga pelaksanaan penelitian 

itu sendiri. Pengambilan dokumentasi dilakukan diantara tanggal 10 

September sampai dengan tanggal 15 Oktober 2012. 

G. Validitas Data 

Pelaksanaan uji keabsahan dalam penelitian kualitatif ini 

meliputi:  

1. Triangulasi Data 

Validitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

triangulasi sumber seperti yang dijelaskan diatas, yang dapat dicapai 

dengan jalan : 

a. Membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara. 

Tindakan yang dilakukan penulis antara lain membandingkan 

hasil pengamatan mengenai fungsi ritual sujudan serta kendala – 
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kendala ritual sujudan melalui anggota Persada, pelaku ritual 

serta Masyarakat sekitar Sanggar Candi Busono. 

Hasil wawancara yang penulis peroleh dari wawancara 

dengan sekertaris persada kota semarang yaitu Bapak Arifin 

dilaksanakan pada tanggal 14 September 2012 pukul 19.30, 

penulis bandingkan dengan hasil observasi yang penulis 

laksanakan pada tanggal 14-15 September 2012. Wawancara 

dengan Ketua RT yaitu Bapak Teguh Budi Widodo 

dilaksanakan pada pada tanggal 20 September 2012 pada pukul 

15.00, penulis bandingkan dengan hasil observasi kegiatan 

masyarakat yang dilakukan di wilayah poncol. Tujuan dari 

membandingakan data hasil observasi atau pengamatan ketika 

penelitian agar penulis mengetahui apakah kondisi di lapangan 

yang sesungguhnya sesuai dengan apa yang dikatakan dari hasil 

wawancara oleh para subjek dan informan penelitian. 

Hasil di lapangan sebagian kecil menunjukkan bahwa 

ketika penulis membandingkan hasil wawancara dengan Bapak 

Teguh Budi Widodo terkait dengan ritual sujudan sesuai dengan 

apa yang mereka lakukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

pengurus persada yang penulis lakukan pada tanggal 14 

September terkait dengan proses ritual sujudan yang di lakukan 

oleh Penghayat Aliran kebatinan Sapta Darma yaitu ritual 

sujudan dilaksanakan minimal 1 kali dalam sehari. Perlu adanya 
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beberapa persiapan ketika melakukan ritual sujudan tersebut, 

sehingga penulis harus mengetahui segala proses terjadinya 

ritual sujudan  ini secara runtut agar setiap langkahnya tidak 

terlewatkan sama sekali. Salah satu triangulasi data terkait pada 

poin pertama ini penulis mengambil data dokumentasi pribadi, 

sehingga dokumentasi yang penulis gunakan dalam penulisan 

skripsi ini mengikutsertakan penulis terlibat langsung dan 

mengetahui kondisi secara nyata di lapangan terkait dengan 

proses ritual manganan Janjang di Desa Janjang. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan informan di depan umum 

dengan apa yang dikatakan secara pribadi. 

Hasil wawancara dengan para informan menghasilkan 

data yang dinyatakan dalam bahasa lain, dalam hal ini adalah 

membandingkan pernyataan subjek penelitian yang dikatakan 

secara pribadi dengan penulis dan pernyataan subjek peenelitian 

yang dikatakan pada masyarakat umum. Cara ini dilakukan oleh 

penulis karena adanya beberapa pertanyaan dari informan yang 

kurang meyakinkan atau masih diragukan kebenaran 

pernyataannya. Penulis membandingkan pernyataan-pernyataan 

subjek penelitian dengan informan lain mengenai fungsi ritual 

sujudan serta kendala – kendala ritual sujudan. 

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan terkait 

tentang ritual sujudan. Proses ritual ini harus berjalan ber urutan 
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dan harus sesuai dengan apa yang telah di titipkan. Data hasil 

pengamatan tersebut penulis bandingkan dengan hasil 

wawancara yang dilakukan penulis kepada Bapak Teguh selaku 

pelaku ritual serta sebagai pengurus Sanggar yang di gunakan 

sebagai tempat ritual sujudan. Hasil dari perbandingan antara 

pengamatan yang dilakukan penulis dengan hasil wawancara 

hampir semuanya sama. 

c. Membandingkan data yang diperoleh dari informan utama 

dengan berbagai pendapat dan perspektif informan lain. 

Penulis melakukan pembanding beberapa pandangan 

dari berbagai pihak berkaitan tentang kendala- kendala ritual 

dalam proses sujudan. Berdasarkan hasil pengamatan di 

lapangan terkait tentang kendala- kendala ritual dalam proses 

sujudan dengan wawancara yang dilaksanakan dengan Bapak 

Teguh Budi Widodo selaku Ketua RT setempat menyatakan 

bahwa kendala ritual sujudan akan terjadi apabila masyarakat 

sekitar sanggar merasa terganggu dengan aktivitas yang di 

lakukan oleh Persada di sanggar tersebut. Karena terkadang 

masyarakat yang merasa terganggu atau tidak suka dengan ritual 

tersebut berusaha untuk mengusik aktivitas yang di lakukan oleh 

Persada. Meskipun hal tersebut tidak selalu terjadi, terkadang 

juga dapat menimbulkan sedikit ketegangan. 
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2. Mengadakan member check 

Penulis menggunakan teknik member check dengan tujuan 

untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh penulis, sesuai 

dengan wawancara yang diberikan penulis dengan cara pengecekan 

data wawancara dengan Persada, pelaku ritual, masyarakat sekitar 

sanggar, serta perangkat desa dimana sanggar tersebut berada. 

Penulis melakukan pengecekan data wawancara dengan 

Persada dan masyarakat sekitar sanggar dengan mengulangi 

pertanyaan dan mengulangi jawaban dari proses ritual maupun 

kendala – kendala ritual yang di lakukan Persada dan Penganut 

aliran kebatinan  Sapta Darma ini. Hasilnya adalah yang diwakili 

oleh Bapak Teguh menjelaskan bahwa ritual sujudan sangat sakral 

bagi seluruh warga Sapta Darma. Karena ritual ini sudah turun 

temurun dilakukan sejak puluhan Tahun yang lalu. Bagi Persada, 

ritual ini difungsikan sebagai pemererat tali persaudaraan antar 

warga Sapta Darma dan sebagai wujud syukur kepada sah hyang 

widi.  

H. Model Analisis Data 

Data kualitatif yang diperoleh dari lapangan tentang fungsi ritual 

sujudan serta kendala- kendala ritual yang terjadi dalam proses 

pelaksanaan ritual ini kemudian diolah sehingga diperoleh keterangan 

yang bermakna, kemudian selanjutnya dianalisis. Proses analisis 
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komponen utama yang perlu diperhatikan setelah pengumpulan data 

adalah: 

1. Pengumpulan data 

Penulis mencatat semua data secara objektif dan apa adanya 

sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan. 

Pengumpulan data penulis lakukan mulai dari tanggal 10 September 

2012 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2012. Pengumpulan data 

diperoleh melalui observasi dan wawancara dari mulai Pengurus 

Persada, Pelaku Ritual, Masyarakat sekitar sanggar. Kelengkapan 

data penelitian juga penulis peroleh dari dokumen-dokumen, dan 

foto-foto penelitian tentang fungsi ritual yang terjadi dilapangan. 

2. Reduksi Data 

Penulis gunakan untuk menganalisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasi tentang data fungsi ritual sujudan serta kendala- 

kendala ritual sujudan yang terjadi dalam proses pelaksanaan ritual 

dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan 

finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi penulis lakukan 

setelah mendapatkan data hasil wawancara dan data berupa 

dokumentasi juga yang terkait dengan fungsi ritual sujudan serta 

kendala- kendala sujudan. Reduksi sangat perlu dilakukan untuk 

menggolongkan data yang diperoleh berdasarkan konsep yang sudah 

dibuat sebelumnya. Hasil wawancara baik dari subjek penelitian dan 
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informan penelitian, penulis pilah-pilah sedemikian rupa, penulis 

kelompokkan berdasarkan konsep awal penulisan skripsi. Setelah 

penulis melakukan Pengelompokkan data maka baru dianalisis data 

lapangan mana yang penting dan dapat mendukung penelitian 

tentang fungsi ritual sujudan serta kendala- kendala sujudan dalam 

proses pelaksanaan ritual, sedangkan untuk data yang kurang 

mendukung penulis membuangnya dengan tujuan agar tidak 

menggangu proses pembuatan tulisan akhir. 

3. Penyajian Data 

Mengumpulkan informasi yang tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian data dilakukan setelah melakukan reduksi data 

yang digunakan sebagai bahan laporan. Penyajian data dilaksanakan 

setelah reduksi penulis lakukan. Hasil reduksi data sebelumnya yang 

telah penulis kelompokkan kedalam dua kategori atau poin, 

kemudian disajikan dan diolah serta dianalisis kemudian dengan 

konsep. Data yang diperoleh terkait dengan fungsi ritual sujudan 

bagi Persada. 

4. Verifikasi atau menarik kesimpulan 

Menarik kesimpulan atau verifikasi merupakan suatu kegiatan 

yang berupa pengambilan intisari dan penyajian data yang 

merupakan hasil dari analissis yang dilakukan dalam 

penelitian/kesimpulan awal yang sifatnya belum benar-benar 
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matang. Verifikasi penulis lakukan setelah penyajian data selesai, 

dan ditarik kesimpulanya berdasarkan hasil penelitian lapangan yang 

telah dianalisis dengan teori. Verifikasi yang telah dilakukan dan 

hasilnya diketahui, memungkinkan kembali penulis menyajikan data 

yang lebih baik. Hasil dari verifikasi tersebut dapat digunakan oleh 

peneliti sebagai data penyajian akhir, karena telah lelaui proses 

analisis untuk yang kedua kalinya, sehingga kekurangan data pada 

analisis tahap pertama dapat dilengkapi dengan hasil analisis tahap 

kedua. Maka akan diperoleh data penyajian akhir atau kesimpulan 

yang baik. 

Bagan alur dalam analisis data dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2. Tahapan proses analisis data dalam penelitian kualitatif  

(Sumber: Miles,1992 :19) 

 

Ketiga komponen tersebut di atas saling interaktif, artinya saling 

mempengaruhi dan terkait. Langkah pertama dilakukan di lapangan 

dengan mengadakan observasi, wawancara, mengumpulkan 

Pengumpulan Data 

Reduksi Data 
Penyajian Data 

Penarikan simpulan atau 

Verifikasi 



43 
 

  

dokumen-dokumen yang relevan dan mengambil foto yang dapat 

merepresentasikan jawaban dari permasalahan yang diangkat. Tahap 

ini disebut dengan pengumpulan data. Pada tahap ini, data yang 

dikumpulkan sangat banyak, maka setelah itu dilakukan tahap 

reduksi data untuk memilah-milah data yang benar-benar dibutuhkan 

dalam penelitian ini. Data tersebut yang kemudian ditampilkan 

dalam pembahasan karena dianggap penting dan relevan dengan 

permasalahan penelitian. Setelah tahap reduksi selesai, kemudian 

dilakukan penyajian data secara rapi dan tersusun sistematis. Apabila 

ketiga hal tersebut sudah benar-benar terlaksana dengan baik, maka 

diambil suatu kesimpulan atau verifikasi. 

I. Prosedur Penelitian 

Agar mempermudahkan penelitian di lapangan, penulis melakukan 

desain prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini mengacu pada tahap 

penelitian secara umum yang terdiri atas tahap pra- lapangan, tahap 

pekerjaan lapangan dan tahap analisis data.Prosedur penelitian ini 

dilakukan meliputi 3 (tiga) tahap yaitu: 

1. Tahap Pra Penelitian 

Pada tahap ini peneliti mengajukan surat ijin observasi awal 

untuk melakukan survey pendahuluan di Sanggar Candi Busono 

yang ada di wilayah poncol dan kedung mundu, observasi 

dilaksanakan pada tanggal 5September 2012 sampai dengan 5 

September 2012, selanjutnya membuat rancangan skripsi serta 



44 
 

  

instrument penelitian dan selesai pada tanggal 22 September 2012. 

Surat ijin penelitian juga dipersiapkan pada tanggal 22 September 

2012 untuk ditujukan kepada Persada di Kota Semarang. 

2. Tahap Penelitian 

Pengamatan secara langsung yang dilaksanakan di sanggar-

sanggar yang ada adalah fungsi ritual Sujud, Racut,  serta  Hening 

bagi masyarakat Persada. Selain observasi, peneliti juga melakukan 

wawancara dengan Pengurus Persada, Pelaku Ritual, masyarakat 

sekitar sanggar, serta tokoh masyarakat sekitar sanggar yang 

kemudian melengkapi dan membandingkan kedua metode 

pengumpulan data tersebut dengan dokumen-dokumen Desa dan 

foto-foto yang relevan tentang fungsi ritual bagi masyarakat Persada 

serta kendala-kendala ritual pada saat pelaksanaan. 

3. Tahap Pembuatan  

Data hasil penelitian disusun untuk dianalisis kemudian 

dideskripsikan sebagai suatu pembahasan yang runtut dan terbentuk 

suatu laporan hasil penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Daerah Kedung Mundu 

Kedung Mundu sebagai salah satu daerah yang ada di Semarang. 

Wilayah Kedung Mundu berada di wilayah Semarang bagian Timur yang 

masih termasuk di wilayah semarang bawah. Sanggar Candi Busono yang 

merupakan tempat ibadah bagi penganut Ajaran Sapta Darma salah satunya 

berada di daerah Kedung Mundu ini. 

1. Keadaan sosial 

Penduduk desa Kedung Mundu memiliki berbagai macam mata 

pencaharian. Mata pencaharian masyarakat Kedung Mundu sebagai buruh 

pabrik, PNS, pegawai kantoran, pedagang dan masih banyak yang 

lainnya. Desa Kedung Mundu yang termasuk daerah perkotaan 

menjadikan daerah ini memiliki penduduk yang kurang begitu peduli 

terhadap kehidupan di sekitarny. Keadaan tersebut terlihat dari beberapa 

warga yang memiliki rumah saling berdekatan tapi antara satu dengan 

yang lainnya masih ada yang tidak saling mengenal. Banyak di antara 

penduduk desa Kedung Mundu yang bermata pencaharian sebagai 

pegawai, akan tetapi masyarakat Kedung Mundu juga masih banyak yang 

masih melestarikan kebudayaan serta keyakinan yang masyarakat 

Semarang sendiri menganggap keyakinan atau kebudayaan kejawen 

sebagai salah satu warisan budaya atau agama asli jawa yang salah 

satunya adalah ajaran Kerohanian Sapta Darma. 
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“kalau warga di daerah ini ya ada yang kenal dan ada juga yang 

tau hanya sekedar tau mas, ya karena warga yang ada di daerah 

ini sebagian besar memeiliki pekerjaan sebagai pegawai dan 

buruh pabrik, jadi ya antara satu orang dengan yang lain kadang 

jarang ketemu mas, jadi ya kalau seandainya tau ya paling hanya 

sekedar tau saja mas” (wawancara pada 14 september 2012, ibu 

sumo). 

 

 

2. Tingkat Pendidikan 

Penduduk Desa Kedung Mundu sudah memiliki kemampuan 

baca tulis yang baik karena kedung Mundu merupakan salah Satu desa 

yang memiliki akses pendidikan yang mudah dan juga memiliki berbagai 

fasilitas yang memadahi. Masyarakat penganut aliran kepercayaan Sapta 

Darma yang menjadi objek penelitian merupakan masyarakat yang sudah 

pernah mengenal pendidika minimal SD dan bahkan sebagian warga 

Sapta Darma yang berusia muda rata-rata sudah mngenyam pendidikan 

hingga SMA. Keadaan tersebut senada dengan apa yang di utarakan oleh 

pak arifin pada wawancara tanggal 16 september 2012. 

“Masyarakat Desa Kedung Mundu kalau untuk baca tulis 

sebagian besar sudah bisa, karena masyarakat desa Kedung 

Mundu sendiri rata-rata sudah lulus SMA sehingga kakalau 

hanya sekedar baca tulis warga kedung mundu sudah lancar 

meskipun ada beberapa orang yang hanya lulusan SD.” 

 

3. Keadaan Keagamaan 

Menurut data yang di peroleh dari wawancara kepada masyarakat 

sekitar Sanggar, sebagian besar warga Kedung Mundu memeluk agama 

Islam yang kemudian di ikuti oleh pemeluk agama kristen dan Khatolik. 

Pemeluk minoritas adalah pemeluk kepercayaan (Konghucu, Kepercayaan 

dan lain-lain).  
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“masyarakat di desa kedung mundu ini yang paling banyak ya 

beragama islam, tapi ada juga yang beragama lain sepert Kristen 

dan Katolik, tetapi yang menganut kepercayaan seperti Sapta 

Darma juga ada mas (wawancara tanggal 16 september 2012, 

bapak Halim)”. 

 

Masyarakat sekitar Data yang di peroleh dari lapangan menunjukkan 

ketidak sesuaian karena masih banyak penganut kepercayaan yang 

mencantumkan status agama di KTP mengikuti agama formal yang telah 

di tetapkan oleh pemerintah, padahal penganut kepercayaan boleh 

mencantumkan simbol strip (-) atau angka nol (0) sebagai status agama 

yang ada di KTP sesuai dengan aturan yang ada. 

B. Gambaran Umum Sapta Darma 

1. Sejarah Berdirinya Aliran Kebatinan Sapta Darma 

Menurut cerita yang diceritakan oleh Bapak Teguh Suseno yang juga 

pengurus Sapta Darma wilayah Kedung Mundu,Sapta darma merupakan 

ajaran Kerohanian yang beberapa penelitian juga menyebutnya dengan 

aliran kebatinan. Ajaran ini pertama kali di cetuskan oleh Hardjosapoero 

yang selanjutnya bergelar Penuntun Agung Sri Gutama.Ajaran ini 

pertama kali berdiri dan berkembang di daerah Mojokuto yang terletak di 

Pare, Kediri, Jawa Timur pada tanggal 27 Desember 1952.Organisasi 

yang menangani aliran ini yang bernama Persatuan Warga Sapta Darma 

(Persada) yang terbentuk pada tanggal 17 Maret 1986 di Yogyakarta. 

Dari apa yang di ceritakan Sudarto (54th) Tidak ada yang tau pasti 

dari kapan ajaran Sapta Darma masuk wilayah Semarang khususnya 

sampai di daerah kedung Mundu.  
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“ Saya tidak tau kapan ajaran Sapta Darma ini masuk ke wilayah 

Semarang, tapi yang saya tau sejak saya pindah ke Semarang 

tahun 1978 ajaran Sapta Darma sudah ada di Semarang. Saat itu 

saya masih menganut Kristen yang taat, tapi setelah saya 

mendengar adanya ajaran Sapta Darma tiba-tiba saya tergetar 

dan tergugah untuk meyakini ajaran ini. Bagi saya tidak penting 

kapan ajaran ini masuk wilayah semarang, yang penting bagi 

saya, saya sudah menemukan apa yang saya cari untuk 

ketenangan hati saya” (wawancara pada tanggal 12 November 

2012). 

 

2. Sanggar Candi Busono Sebagai Tempat Ibadah Warga Sapta Darma 

Kegiatan Kerohanian warga Sapta Darma dalam melakukan 

kegiatan memiliki tempat sendiri, meskipun bisa di lakukan di sanggar 

atau di lakukan di rumah. Dalam pelaksanaannya Warga Sapta Darma 

lebih sering dilakukan di sanggar.Tempat pasujudan warga Sapta Darma 

disebut "Sanggar" dengan seorang Tuntunan yang ditunjuk sebagai 

pemimpin dan bertanggungjawab dalam membina spiritual warga di 

sanggar tersebut. Warga Sapta Darma mengenal dua nama sanggar yaitu 

"Sanggar Candi Sapto Renggo" dan "Sanggar Candi Busono". Sanggar 

Candi Sapto Renggo hanya ada satu di Yogyakarta, adalah pusat kegiatan 

kerohanian Sapta Darma.Sanggar Candi Busono adalah sanggar yang 

tersebar didaerah-daerah. 

“untuk melakukan aktifitas Kerohanian Warga Sapta Darma 

biasanya kumpul di Sanggar. Sanggar Sendiri merupakan 

tempat peribadatan bagi penganut ajaran Sapta Darma. 

Tidak hanya untuk sujudan saja, tapi juga sanggar di 

gunakan untuk berdiskusi dan ceramah tentang apapun 

mengenai ajaran Sapta Darma ini (wawancara pada tanggal 

12 November 2012, bapak Teguh)”. 
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Di Kota Semarang banyak terdapat Sanggar candi busono. Lokasi 

sanggar ini sendiri menyebar di berbagai daerah di kota Semarang. Di 

antara Sanggar-sanggar tersebut ada yang sudah dalam bentuk bangunan 

permanen dan ada juga yang masih semi permanen atau menumpang di 

rumah warga. Salah satu Sanggar Candi Busono yang ada di daerah 

semarang terletak di Desa kedung Mundu. 

Hasil observasi dan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan 

bahwa kegiatan Kerohanian yang dilakukan tidak terpusat pada tempat 

atau sanggar yang ada. Kegiatan Kerohanian Warga Sapta Darma dapat di 

lakukan di rumah pribadi dengan berbagai alasan, akan tetapi akan 

menjadi lebih baik apabila bisa dilakukan di sanggar-sanggar yang ada. 

3. Keanggotaan Ajaran Sapta Darma 

Ajaran kerohanian Sapta Darma di Kedung Mundu tercatat 

memiliki anggota sebanyak 21 orang. Data tersebut di dapat dari arsip 

yang didapat dari arsip yang dimiliki oleh Persada di kec. Kedung mundu. 

Pada kenyataanya hanya terdapat sekitar 11 orang saja yang tercatat masih 

aktif mengikuti kegiatan di Sanggar Candi Busono di Kec. Kedung Mundu 

ini. Warga Sapta Darma tidak pernah memaksakan Ajaran terhadap orang 

lain. Bagi penganut Ajaran Sapta Darma perlu adanya kesadaran secara 

pribadi dan sesuai dengan keinginannya sendiri, bukan dari paksaan karena 

Penganut ajaran Sapta Darma sangat menjunjung tinggi rasa toleransi 

terhadap perbedaan. 
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Untuk menjadi anggota Sapta Darma juga memiliki persyaratan 

yang salah satunya adalah bersedia mengamalkan wewarah pitu yang 

menjadi dasar ajaran yang dianut oleh Penganut Ajaran Sapta 

Darma.Keanggotaan Warga Sapta Darma bisa berakhir apabila anggota 

meninggal dunia, menyatakan secara tertulis bahwa telah keluar dari 

keanggotaan ataupun di keluarkan akibat melanggar ajaran-ajaran yang 

telah di yakininya. 

C. Pandangan Anggota Ajaran Kerohanian Sapta Darma Kota Semarang 

terhadap Ajaran Sapta Darma 

Sapta darma merupakan aliran kepercayaan yang memiliki anggota 

paling banyak di kota semarang. Anggota Sapta Darma di Kota Semarang ada 

dua macam, yaitu Warga Sapta Darma utuh atau penuh, yaitu anggota Sapta 

Darma yang hanya mengikuti Ajaran Kerohanian Sapta Darma dan tidak 

meyakini agama formal lain. Sedangkan yang ke dua adalah anggota Sapta 

Darma yang mengikuti Ajaran Kerohanian Sapta Darma akan tetapi masih 

meyakini suatu aliran agama formal seperti Islam, Kristen dan yang lainnya. 

Pada pemeluk aliran Sapta Darma utuh biasanya kegiatan sujudan di lakukan 

pada jam-jam ganjil, namun pada pemeluk ajaran Kerohanian yang masih 

memeluk agama lain biasanya melakukan ritual sujudan pada malam hari 

setelah pukul tujuh. Ajaran Kerohanian Sapta Darma ini memiliki rasa 

toleransi yang sangat besar terhadap agama-agama lain yang ada, sehingga 

untuk menjadi anggota tidak ada batasan dari agama manapun dan golongan 

manapun yang ada. 
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Koentjaraningrat (1994:322) menjelaskan tentang berbagai keyakinan, 

konsep serta pandangan hidup agama jawi/ kejawen. Dalam ajaran 

Kerohanian Sapta darma juga terdapat beberapa konsep seperti yang di 

ungkapkan oleh Koentjaraningrat, antara lain : 

1. Konsep mengenai Tuhan Yang Maha Esa 

Sapta Darma dalam ajarannya menjelaskan dengan sederhana 

tentang Tuhan. Dalam Sapta Darma Tuhan di sebut dengan “Allah” dan 

itu diyakini bahwa Tuhan itu ada serta hanya ada satu/ tunggal (Esa). 

Ajaran Sapta Darma juga menjelaskan bahwa Allah memiliki lima sifat 

yang mutlak, yaitu : Tuhan Maha Agung, Tuhan Maha Rohim, Tuhan 

Maha Adil, Tuhan Maha Wasesa dan yang terakhir Tuhan Maha Wasesa. 

Sifat Allah yang telah di paparkan sedemikian rupa menjadikan 

manusia wajib untuk menyembah kepada Allah Hyang Maha Menguasai, 

karena Allah adalah penguasa alam semesta. 

“Menuso kui katon cilik neng ngarepe Gusti Kang Moho Agung, 

dadine menuso kui kudu sadar diri soko ngendi asale sahinggo 

ora dadekke awake dewe sok gumede”(wawancara pada tanggal 

14 september 2012, Pak Arifin). 

 

Artinya : manusia itu terlihat kecil di hadapan Allah Hyang 

Maha Agung, jadi manusia harus sadar diri dari mana manusia 

itu berasal agar tidak menjadikan manusia menjadi sombong. 

 

Dari apa yang di dapat dari wawancara tersebut bisa di artikan 

bahwa setiap manusia ketika dihadapkan di hadapan Tuhan sangatlah 

kecil, itu artinya manusia harus menyadari dari apa manusia di lahirkan 

agar manusia bisa senantiasa rendah hati dan tidak menjadikan dirinya 

sombong.  
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“Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Hyang Maha Agung. Beliau 

adalah yang menciptakan alam ini dan seisinya. Tidak ada yang 

lain lagi, ya hanya satu ini”(wawancara pada tanggal 14 

september 2012, Pak Harno). 

 

Allah Hyang Maha Agung bagi Warga Sapta Darma hanya ada satu 

dan tidak ada lagi yang lain. Tuhan lah yang menciptakan alam dan 

seisinya. Hasil wawancara yang di lakukan tersebut senada dengan 

konsep yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat dalam bukunya yang 

berjudul Agama Jawi tentang konsep mengenai adanya Tuhan. 

Keyakinan orang jawa yang menganut Agama Jawi terhadap Tuhan 

sangat mendalam. Dalam hal itu di tuangkan dalam suatu istilah Gusti 

Allah ingkang Maha Kuwaos. Para penganut agama jawi dari daerah 

pedesaan mempunyai konsep yang sangat sederhana, yaitu Tuhan adalah 

sang pencipta, dan karena itu adalah penyebab segala kehidupan, dunia 

dan seluruh alam semesta dan hanya ada satu Tuhan(Ingkang Maha 

Esa)(Koentjaraningrat 1994:332). 

2. Keyakinan akan adanya pembawa wahyu 

Pengikut ajaran Kerohanian Sapta Darma meyakini adanya wahyu 

yang di turunkan kepada Sri Gutama. Berbeda dengan agama islam yang 

meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah penerima wahyu, pada 

umumnya warga Sapta Darma tidak mengenal Nabi, karena yang mereka 

tau adalah Hardjosapoero-lah yang menjadi penuntun agung. 

“Yang mendapatkan wahyu yang di turunkan oleh Allah adalah 

Bapak Hardjosapoero yang kemudian mendapat perintah oleh 

Allah untuk mnyebarkan luaskan ajarannya untuk menuju jalan 

kebenaran. Bapak Hardjosapoero mendapatkan gelar ke-
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Nabiaan “ Sri Gutama” yang berarti marga utama atau jalan 

kebenaran yang kemudian gelar tersebut di lengkapi dengan 

sebutan “penuntun Agung Sri Gutama” yang berarti pemimpin 

jalan kebenaran sebagaimana Nabi Muhammad dalam Islam, 

atau Sang Budha”. (wawancara pada tanggal 15 september 

2012, ibu supri) 

 

Ajaran Kerohanian Sapta Darma berbeda dengan ajaran yang 

diajarkan oleh agama Islam. Bisa dilihat dari penerima wahyu dan wahyu 

yang di turunkan berbeda, sehingga ajaranya pun juga berbeda. Ajaran 

Kerohanian Sapta Darma menyebut Tuhan dengan Allah Hyang Maha 

Kuasa sedangkan di agama Islam menyebut Tuhan dengan Alloh SWT. 

3. Keyakinan kepada orang keramat 

Dalam religi jawa orang keramat yang banyak di kenal adalah Wali 

Sanga. Mereka adalah tokoh muslim yang menyebarkan ajaran Islam. 

Wali Sanga masih melekat pada masyarakat karena kisah perjalanannya 

menyebarkan ajaran Islam telah menjadi legenda bagi masyarakat Jawa. 

Masyarakat Jawa masih mengenang kisah-kisah Wali Sanga dan bahkan 

sampai sekarang masih banyak yang berziarah ke makam para Wali 

Sanga. Dalam ajaran Sapta Darma orang keramat yang di kenal adalah 

Sri Pawenang. Sri Pawenang adalah orang yang melanjutkan penyebaran 

ajaran Sapta Darma setelah sepeninggalnya Sri Gutama. Sri Pawenang 

yang memiliki nama asli Sri Suwartini adalah salah satu lulusan 

Universitas Gajah Mada yang menganut Ajaran Sapta darma dan turut 

serta melakukan penyebaran ajaran Sapta Darma. Pada Masa 

kepemimpinan Sri Pawenang inilah Ajaran Sapta Darma berkembang 

semakin pesat. 
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4. Konsep mengenai kosmogoni dan kosmologi 

Ajaran Sapta Darma meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan 

oleh Allah Hyang Maha Kuasa. Akan tetapi Sapta Darma tidak 

membicarakan tentang asal usul terciptanya dunia dan manusia. Sapta 

Darma hanya meyakini saja bahwa dunia ini ciptaan Allah Hyang Maha 

Kuasa. Yang di ajarkan dalam Sapta Darma adalah manusia tercipta dari 

air sari ayah dan air sari ibu yang terkena cahaya Allah, sehingga tercipta 

Manusia. 

5. Keyakinan akan dewa-dewa 

Penagnut ajaran Sapta Darma Tidak mengenal adanya dewa-dewa. 

Warga Sapta Darma hanya mengenal adanya Allah Hyang Maha Kuasa. 

“Dalam ajaran yang kami yakini, kami tidak pernah di ajarkan 

tentang dewa-dewa. Yang kami tau dalam ajaran Sapta Darma 

kami hanya mengagungkan Allah Hyang Maha Kuasa. Lagi 

pula tidak di benarkan untuk mngakui akan adanya dewa-

dewa.” (wawancara 15 september 2012, ibu sumi) 

 

 Dalam ajaran Sapta Darma tidak pernah di ajarkan tentang konsep 

mengenai dewa-dewa. Ajaran Sapta Darma hanya mengajarkan dan 

mengenalkan adanya Allah Hyang Maha Kuasa, sehingga hal-hal seperti 

dewa tidak di kenal dalam ajaran Sapta Darma. 

6. Keyakinan terhadap kematian dan alam baka 

Penganut Islam memiliki konsep tentang dunia setelah kematian. 

Orang yang meninggal maka akan ada kehidupan yang dinamakan dunia 

roh. Dunia roh ini di gambarkan sebagai dunia yang dekat dengan Allah, 

dan ketika orang meninggal maka akan di tempatkan di surga atau 
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neraka tergantung amal perbuatannya di dunia. Hal ini berbeda dengan 

apa yang di ajarkan pada ajaran Sapta Darma. Dalam ajaran Sapta Darma 

tidak mebahas konsep surga dan neraka. Warga Sapta Darma 

menganggap konsep surga dan neraka  hanyalah penciptaan manusia saja 

agar manusia berbuat baik ketika di dunia. Warga Sapta Darma 

dipersilahkan untuk melihat sendiri apa yang di namakan surga dan 

neraka melalui racut (mati sakjroning urip). Penganut ajaran Sapta 

Darma percaya bahwa setelah meninggal, Roh mereka akan kembali 

kepada Allah Hyang Maha Kuasa, oleh karena itu penganut ajaran Sapta 

Darma selalu berbuat baik agar ketika meninggal dan kembali kepada 

Allah Hyang Maha Kuasa dalam keadaan suci sama ketika manusia di 

lahirkan yang terlahir dengan kondisi yang suci. 

“Manusia terlahir karena cahaya Allah, dan saat lahir kita 

terlahir dengan kondisi suci. Maka jika manusia mau kembali ke 

Allah Hyang Maha Kuasa dengan keadaan suci maka harus 

berbuat baik karena kami meyakini bahwa kehidupan yang 

abadi adalah kehidupan setelah kita meninggal dan kembali ke 

Allah.”(wawancara pada 18 september, bapak Harno) 

 

Dalam Ajaran yang di ajarkan oleh Sapta Darma, warga Sapta darma 

lebih mementingkan keselamatan duniawi karena menurut penganut 

ajaran Sapta Darma ketika mereka selamat di dunia maka kehidupan 

selanjutnya juga akan mengikuti. 

7. Kepercayaan terhadap roh, jin, setan dan raksasa 

 Roh, jin, setan dan raksasa pada umumnya di anggap jahat. Secara 

khusus mereka di anggap setan atau dhemit, sedangkan raksasa di sebut 
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denawa (krama) atau buto (ngoko). Orang jawa banyak mengenal roh 

jahat dari pada roh baik, tetapi mengenai pendapat-pendapat tersebut 

(Koentjaraningrat 1994:339). 

Salah satu tujuan yang Sapta Darma adalah memberantas 

kepercayaan akan takhayul dalam segala bentuk.  Oleh sebab itu, warga 

Sapta Darma tidak di benarkan mengagungkan serta meminta 

pertolongan kepada roh penasaran, jin dan sebagainya. 

8. Keyakinan terhadap kesaktian 

Penganut ajaran Sapta Darma tidak mempercayai hal-hal yang 

bersifat seperti itu karena ajaran dalam Sapta Darma selalu 

mengagungkan Allah Hyang Maha Kuasa dan bagai mereka manusia 

adalah makhluk paling tinggi martabatnya, oleh karena itu manusia di 

larang keras mengagungkan batu, kayu, serta mengeramatkan segala 

hasil karya manusia. 

Pada dasarnya ajran Sapta Darma bertujuan untuk mengembalikan 

manusia menuju ke jalan kebenaran. Rasa saling menghormati anatar 

umat beragama merupakan modal terbesar yang di miliki oleh penganut 

ajaran Sapta Darma. Sesuai dengan tuntunan Sri Pawenang yang 

menyatakan bahwa tidak dibenarkan memaksa orang untuk memeluk 

keyakinan ajaran Sapta Drama dan melakukan sujud. Seperti yang di 

jelaskan oleh ibu sumi : 

“Warga Sapta Darma tidak memaksa orang lain untuk 

masuk atau meyakini ajaran Sapta Darma. Akan tetapi jika 

ada yang ingin belajar atau ingin tau tentang Sapta Darma, 

kami selalu terbuka dan siap untuk memberikan pengertia-
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pengertian tentang Sapta Darma” (wawancara pada tanggal 

18 September 2012). 

 

Penganut ajaran Sapta Darma merupakan kaum minorita yang ada di 

kota semarang. Warga Sapta Darma sering mendapat tanggapan, dan 

bahkan cibiran yang menyatakan bahwa ajaran yang di anut sesat, klenik, 

animisme dan lain sebagainya, padahal yang terjadi di lapangan sama 

sekali berbeda dengan apa yang di bicarakan. Pada kenyataannya 

penganut Ajaran Sapta Darma adalah Ajaran yang mengenal ke-Esa an 

Tuhan dan meyakini bahwa mereka dekat dengan Tuhan. Diri manusia 

yang terlahir dengan sempurna merupakan hal yang mahal harganya. 

Mahal dalam artian tubuh manusia tidak dapat di jual dengan harga 

berapapun. Karena manusia mutlak ciptaan Tuhan dan hanya pemberian 

Tuhan, sehingga tidak bisa di perjual belikan. Hal ini seperti di jelaskan 

bapak Teguh yang di gambarkan dalam tembang mijil  (wawancara 

tanggal 18 September 2012). 

Dedalane guna lawan sekti 

Kudu andhap asor 

Wani ngalah luhur wekasane 

Tumungkulo yen dipun dukani 

Bapang dan simpangi 

Ana catur mungkur 

 

Pada baris pertama, kedua dan ke tiga dari tembang mijil ini, sudah 

jelas bahwa tembang ini memberikan pengertian atau nasihat kepada 

manusia agar untuk mencapai ketentraman hendaknya manusia belajar 

mengalah untuk mencapai kemenangan. Baris keempat, kelima dan 

keenam merupakan pembelajaran (nasihat) agar ketika tunduk ketika di 
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marahi dan menghindar dari berbagai rintangan yang sudah semestinya 

kita menghindari segala perkataan buruk. 

Maksud dari tembang mijil tersebut menggambarkan ketika manusia 

berada dalam sebuah lingkungan, maka mau atau tidak manusia akan 

tetap tidak akan lepas dari permasalahan-permasalahan yang muncul 

akibat dari hubungan dari masyarakat yang ada di sekitar manusia. 

Terkadang dalam bermasyarakat muncul keinginan untuk menang sendiri 

yang pada akhirnya akan menimbulkan konflik dengan sendirinya. 

Manusia sebagai warga Sapta Darma tidak bisa memaksakan kehendak 

dalam menyebarkan ajarannya, karena kepercayaan itu muncul dari hati 

nurani yang tidak bisa di paksakan. 

Dalam kehidupan sehari-hari, lingkungan masyarakat di luar Sapta 

Darma ada juga yang menjelek-jelekan ajaran Sapta Darma, hendaknya 

sebagai penganut Ajaran Sapta Darma selalu menahan nafsu amarah. 

Apabila nafsu amarah tersebut tidak tertahan hendaknya 

menyingkir/menghindar untuk menghindari terjadinya konflik. Allah 

Hyang Maha Kuasa pasti akan memberikan bimbingan dan menunjukkan 

jalan agar tetap menjadi pribadi yang mencapai kehidupan yang tentram. 

Hasil observasi yang dilakukan dan juga hasil wawancara senada 

dengan apa yang di katakan oleh Koentjaraningrat.Orang jawa 

menganggap kesaktian merupakan suatu energi yang kuat dan dapat 

mengeluarkan panas, cahaya, atau kilat. Kesaktian itu bisa berada di 

berbagai bagian tertentu dari tubuh manusia, seperti : kepala(terutama 
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rambut dan mata), alat kelamin, kuku, air liur, keringat dan air mani. 

Kasekten juga mungkin ada dalam tubuh binatang, terutama binatang 

yang besar, perkasa, atau yang aneh bentuknya, seperti : harimau, gajah 

putih, kera putih, ayam sabungan, burung elang, kura-kura putih dan 

sebagainya. Namun, kasekten pada umumnya ada dalam benda-benda 

suci, terutama benda-benda pusaka (Koentjaraningrat 1994:341) 

9. Keyakinan terhadap roh nenek moyang dan roh penjaga 

Ajaran Sapta darma tidak mempercayai takhayul atau semua hal 

yang mengajarkan tentang roh-roh nenek moyang. Masyarakat penganut 

ajaran Kerohanian Sapta Darma meyakini ketika manusia meninggal 

maka rohnya akan kembali kepada Allah Hyang Maha Kuasa dan tidak 

ada yang lain. Oleh karena itu Warga Sapta Darma tidak pernah meminta 

pertolongan kepada Roh nenek moyang atau makhluk halus  untuk 

memenuhi keiinginannya. Warga Sapta Darma juga tidak mengenal 

adanya perhitungan hari baik atau perhitungan lain, karenanya tidak ada 

hari pantangan atau larangan apapun untuk memulai suatu pekerjaan 

kapan pun itu. 

D. Laku Spiritual Kerohanian Warga Sapta Darma 

1. Ritual Sujud Warga Sapta Darma 

Warga Sapta Darma diwajibkan sujud dalam sehari semalam (24 

jam) sedikit–dikitnya sekali. Lebih dari itu lebih baik, dengan pengertian 

bahwa yang penting bukan banyak kalinya manusia melakukan sujud 

tetapi kesungguhan sujudnya (Emating sujud).Bila sujud dilakukan di 
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sanggar, dapat dilakukan bersama–sama dengan tuntunan. Sujud dapat 

dilakukan sewaktu-waktu, akan tetapi akan menjadi lebih baik jika di 

tentukan waktunya. 

 

Gambar 1. Prosesi sujud yang di lakukan secara bersama-sama di 

sanggar candi busono 

 

Tahapan pertama yang harus dilakukan adalah memulai dengan 

sikap duduk. Duduk tegak menghadap ke timur (timur/kawitan/asal), 

artinya di waktu sujud manusia harus menyadari/mengetahui asalnya.Laki-

laki duduk bersila jajar kaki kanan di depan kaki kiri, sedangkan 

perempuan bertimpu atau diperkenankan juga mengambil sikap duduk 

seenaknya asal tidak meninggalkan kesusilaan sikap duduk dan 

mengganggu jalannya getaran rasa. 
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gambar 2. Sikap duduk dalam melakukan ritual sujud 

Bagian yang ke dua yaitu tangan bersidakep, yang kanan 

didepannya yang kiri. Menentramkan badan, mata melihat ke depan ke 

satu titik yang terletak satu meter di tanah tepat didepannya. Kepala dan 

punggung (tulang belakang) segaris lurus.Posisi merasa tenang dan 

tenteram, serta adanya getaran (hawa)dalam tubuh yang berjalan merambat 

dari bawah ke atas. Getaran rasa tersebut harus merambat ke atas sampai 

dikepala, karenanya lalu mata terpejam dengan sendirinya. Tanda pada 

ujung lidah terasa dingin seperti kena angin (jawa = pating trecep) dan 

keluar air liurnya terus ditelan, lalu mengucap dalam batin : 

Allah Hyang Maha Agung 

Allah Hyang Maha Rokhim 

Allah Hyang Maha Adil 

 

Tahapan berikutnya ketika kepala sudah terasa berat, tanda bahwa 

rasa telah berkumpul di kepala. Rasa berat menjadikan badan tergoyang 

dengan sendirinya. Kemudian di mulai dengan merasakan jalannya air sari 

yang ada di tulang ekor (Jawa :brutu atau silit kodok). Jalannya air sari 
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merambat halus sekali, naik seolah–olah mendorong tubuh membungkuk 

ke muka.Proses terjadinya pembungkukan badan harus diikuti terus, 

(bukan karena kemauan tapi karena rasa) sampai dahi menyentuh 

tanah/tikar. Tubuh manusia akan berada pada posisi membungkuk dan 

dahi menyentuh tanah dan dengan keadaan membungkuk inilah dalam 

batin mengucap: 

“Hyang Maha Suci Sujud Hyang Maha Kuasa” (sampai 3 kali). 

Bacaan atau doa yang di ucapkan menandakan sujud telah selesai 

dan kepala diangkat perlahan–lahan, hingga badan dalam sikap duduk 

tegak lagi seperti semula.Prosesi yang dilakukan Warga Sapta Darma 

dalam sujud tidak hanya dilakukan sekaisaja, melainkan harus diulang lagi 

dengan merasakan di tulang ekor seperti sebelumnya,sehingga dahi 

menyentuh tanah/tikar lagi. Bacaan yang di gunakan ketika dahi 

menyentuh tanah/tikar diucapkan di dalam batin yaitu: 

“Kesalahannya Hyang Maha Suci Mohon Ampun Hyang Maha 

Kuasa” (sampai 3 kali). 

Perlahan–lahan tegak kembali, lalu mengulang, merasakan lagi di 

tulang ekor seperti tersebut di atas sampai dahi menyentuh tanah/tikar 

yang ke–3 kalinya. Kemudian dalam batin diucapkan: 

“Hyang Maha Suci Bertobat Hyang Maha Kuasa” (sampai 3 

kali). 
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Sujud yang dilakukan Warga Sapta Darma menemui proses akhir 

yaitu duduk tegak kembali, masih tetap dalam sikap tersebut hingga 

beberapa menit lagi baru kemudian sujud selesai. 

Ucapan dalam sujud Allah Hyang Maha Agung, Rokhim, Adil, 

maksudnya mengagungkan/meluhurkan Nama Allah serta Mengingat–

ingat akan sifat keluhuran Allah. Ucapan itu tak hanya diucapkan dalam 

mulai sujud,tetapi jaga diucapkan bila Warga Sapta Darma akan mulai 

samadi (Ening).Hyang Maha Suci Sujud Hyang Maha Kuasa. Hyang 

Maha Suci ialah sebutan bagi roh suci seorang manusia yang berasal dari 

Sinar Cahaya Allah ialah yang meliputi seluruh tubuh seorang manusia. 

Maha berarti Ter (paling). Kuasa berarti Kuasa atau menguasai.Maha Suci 

berarti Meliputi/tersuci (terputih). Jadi maksudnya adalah kesucian yang 

meliputi pribadi kita bersujud pada Hyang Maha Kuasa. Hyang Maha 

Kuasa adalah sebutan Allah yang menguasai alam seisinya termasuk 

manusia baik rohaniah maupun jasmaniahnya. Hyang Maha Suci mohon 

ampun Hyang Maha Kuasa. Berarti setelah meneliti dan menyadari 

kesalahan–kesalahan (dosa–dosa) setiap harinya, makaselalu Roh suci 

memohon ampun pada–Nya akan segala dosa–dosanya tersebut.Hyang 

Maha Suci Bertobat Hyang Maha Kuasa. Berarti pelaku ritual telah sadar 

akan dosanya setiap hari, maka setelah mohon ampun kemudian bertobat 

yang artinya dan maknanya berusaha untuk tidak berbuat kesalahan/dosa 

lagi. 
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“Sujud itu dilaksanakan minimal sehari sekali, dan jika 

dilakukan lebih banyak akan lebih baik. Sujud sebaiknya 

dilakukan pada jam-jam ganjil, tetapi apabila kita merasa saat 

itu harus sujud, ya tidak apa-apa langsung sujud saat itu juga. 

Biasanya orang yang lagi gelisah atau kemrungsung biasanya 

langsung melakukan sujud. Da setelah itu biasanya hati akan 

menjadi tenang dan tentram, jadi tidak harus dilakukan pada 

jam-jam ganjil”. (wawancara pada tanggal 2 oktober2012). 

2. Racut 

Ajaran Warga Sapta Darma juga mengenal sebuah kegiatan atau 

ritual racut yang masyarakat jawa menyebut ngrogoh sukma 

(mengeluarkan roh dengan raganya). Racut maksudnya memisahkan rasa 

perasa( angan-angan pikiran). Maka ruh manusia berangkat meninggalkan 

tubuh si pemilik raga untuk menghadap Allah Hyang Maha Kuasa dan 

setelah selesai maka diperintahkan kembali untuk masuk ke dalam 

tubuhnya kembali. Keadaan ini biasa di sebut “mati sajroning urip”, mati 

dalam hidup. Yang mati dalam hal ini adalah pikiran, angan-angan dan 

kemauan, pokoknya dibekukan daya otak, sedangkan ruhnya melayang 

hidup menemui Allah Hyang Maha Kuasa. Yang bertujuan untuk 

mengetahui keadaan setelah meninggal dan kembali kepad Allah Hyang 

Maha Kuasa. 
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Gambar 3. Bapak Teguh Raharja saat memberikan keterangan 

tentang racut 

 

“tujuan dari racut itu ya untuk menghadap kepada Allah Hyang 

Maha Kuasa dan agar kita lebih meyakini bahwa Allah itu ada. 

Agar keimanan kita lebih tebal dan lebih bisa meresapi ajaran-

ajaran Sapta Darma”(wawancara tanggal 20 september 2012, 

bapak Teguh). 

 

Racut dilakukan setelah melakukan sujud wajib dengan 

menambahkan satu bungkukan yang di akhiri dengan ucapan di dalam 

batin. Mengingat racut  bukanlah hal yang mudah. Perlu adanya latihan 

secara terus menerus dan bertahap untup bisa melakukan tahapan ini. Hasil 

dari racut memungkinkan seseorang untuk dapat memiliki ke-waskitaan 

(kewaspadaan) yang tinggi. 

3. Hening 

Ajaran Sapta Darma mengajarkan warganya untuk semedi atau 

bagi warga Sapta Darma di sebut Hening. Hening adalah salah satu ajaran 

Sapta Darma yang dilakukan dengan cara menenangkan semua fikiran 
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seraya mengucapkan Allah Hyang Maha Agung, Allah Hyang Maha 

Rahim, Allah Hyang Maha Adil.  

“Orang yang mampu melakukan tingkatan ini akan mendapatkan 

hasil yang luar biasa, antara lain dapat melihat dan mengetahui 

keluarga yang tempatnya jauh, dapat melihat arwah leluhur yang 

sudah meninggal, dapat mendeteksi perbuatan jadi di kerjakan 

atau tidak, dapat melihat tempat angker dan menghilangkan 

keangkerannya, dapat menerima wahyu atau berita 

ghaib”.(wawancara tanggal 5 november 2012, bapak suwarno) 

 

Maksudnya adalah ketika manusia sudah mencapai tahapan ini 

maka manusia tersebut akan memiliki kelebihan seperti bisa melihat 

keadaan saudaranya yang berada di tempat lain yang jauh dari tempat 

tinggal manusia tersebut, bisa menetralisir daerah yang angker atau wingit. 

Maka dari itu meskipun para penganut ajaran Sapta Darma banyak yang 

sudah mencoba melakukan hening, akan tetapi tidak semua orang mampu 

mencapai tahap yang sempurna. Seperti yang di tuturkan oleh pak suwarno 

bahwa untuk melakukan racut perlu ketenangan batin yang sangat tenang, 

sehingga manusia yang belum bisa membersihkan jiwa dan pikirannya 

akan sulit untuk mencapai kesempurnaan hening. 

“untuk melakukan hening tidak semua orang bisa mencapai 

kesempurnaan. Karena untuk menjernihkan pikiran dan jiwa tidak 

semudah membalik telapak tangan, perlu proses yang panjang 

untuk itu”(wawancara tanggal 5 november 2012) 

 

E. Faktor Penghambat Serta Pendorong Laku Spiritual dan Laku ritual 

Laku spiritual dan laku ritual penganut ajaran kerokhanian Sapta 

Darma tidak sepenuhnya lancar. Laku spiritual dan laku ritual penganut ajaran 

kerokhanian Sapta Darma mengalami beberapa faktor, yang diantaranya 
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adalah faktor-faktor yang mendukung dan menghambat laku spiritual dan 

laku ritual. 

1. Faktor Pendukung 

Dalam melakukan laku ritual maupun laku spiritual, Penganut ajaran 

kerohanian Sapta Darma tentu saja memiliki dorongan-dorongan yang 

menjadi alasan untuk melakukan kegiatan tersebut. Seperti yang di katakan 

oleh bapak Teguh dalam wawancara pada tanggal 16 september 2012. 

“ ...ada beberapa faktor yang mendorong kami dalam melakukan 

kegiatan sujud, Racut, maupun Hening. Kalau yang dari diri kita 

sendiri ya kaerena itu merupakan kewajiban kita sebagai penganut 

kepercayaan dan juga itu merupakan sarana kami untuk 

mendekatkan diri kepada tuhan.” 

 

Penganut ajaran kerokhanian Sapta Darma dalam melakukan laku 

ritual juga mendapat dukungan dari pemerintah daerah sebagai bentuk 

apresiasi pemerintah dalam upaya melestarikan budaya jawa. Sama halnya 

seperti yang di utarakan oleh bapak arifin pada tanggal 18 september 2012. 

“...pemerintah tidak pernah melarang kami untuk melakukan 

kegiatan sujud ataupun yang lainnya. Pas pertemuan dengan Pemda 

ya bilang kalau mereka mendukung kegiatan kami.” 

 

Adanya hal-hal yang mendukung terjadinya ritual itulah yang 

menjadikan laku ritual dan laku spiritual yang di lakukan oleh Penganut 

Ajaran Sapta Darma bisa terus dilakukan. Dorongan-dorongan ini menjadi 

sebuah motivasi tersendiri yang muncul begitu saja baik dari luar maupun 

dari dalam diri Penganut Ajaran Sapta Darma. Penganut Ajaran 

Kerohanian Sapta Darma memandang faktor-faktor pendorong merupakan 
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faktor terpenting untuk tetap bisa terus melakukan laku spiritual maupun 

laku ritual yang Penganut Ajaran Kerokhanian Sapta Darma yakini. 

2. Faktor Penghambat 

Penganut Ajaran Kerohanian Sapta Darma dalam melakukan laku 

ritual dan laku spiritual tidak dengan begitu saja mendapatkan kemudahan. 

Ada hal-hal yang baik secara langsung maupun tidak ternyata menjadi 

penghambat dalam melakukan laku-laku ritual yang di yakini oleh 

Penganut Ajaran Kerohanian Sapta Darma. Hasil wawancara dan 

observasi yang di lakukan penulis mendapati beberapa hal yang menjadi 

penghambat terjadinya laku ritual dan laku Spiritual. Hasil wawancara 

dengan bapak arifin pada tanggal 16 september 2012 menunjukkan bahwa 

adanya pandangan beberapa masyarakat yang masih menganggap bahwa 

Ajaran Sapta Darma merupakan ajaran sesat. Pandangan orang yang 

seperti ini yang menjadi hambatan dalam melakukan laku ritual danlaku 

spiritual. 

Dampak dari pandangan sebagian kecil masyarakat inilah yang 

menjadikan Penganut Ajaran Kerohanian Sapta Darma kadang merasa 

takut untuk melakukan laku ritual yang Penganut ajaran yakini.  

“...kadang ya ada yang bilang kalau ajaran Sapta Darma ini sesat, 

dan itu juga yang kadang membuat takut para anggota untuk secara 

terang-terangan melakukan aktifitas.”(wawancara dengan bapak 

arifin, 16 September 2012) 

 

Faktor lain yang menghambat terjadinya laku ritual Penganut Ajaran 

Sapta Darma di Kedung Mundu adalah letak lokasi sanggar Candi Busono. 
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Sanggar Candi Busono dibangun oleh penganutnya untuk memudahkan 

penganut ajaran Sapta Darma dalam beribadah, oleh karena itu dibangun 

sanggar yang dekat dengan pengikut ajaran Sapta Darma di Kedung 

Mundu. Perkembangannya saat ini, penganut ajaran Sapta Darma disekitar 

sanggar Candi Busono berkurang. Ajaran Sapta Darma semakin banyak 

dianut oleh masyarakat yang tinggal bukan di sekitar sanggar Candi 

Busono Kecamatan Pedurungan Semarang.dalam beribadah yang letaknya 

jauh dari tempat tinggal Penganut Ajaran Sapta Darma. Tidak semua 

penganut Ajaran Sapta Darma bertempat tinggal di sekitar sanggar. Jarak 

yang jauh menjadikan sebagian warga Penganut Ajaran Sapta Darma lebih 

memilih untuk tidak melakukan aktifitas laku ritual dan laku spiritual di 

sanggar candi Busono Kedung mundu. Penganut Ajaran Sapta Darma 

lebih memilih untuk datang pada saat ada pertemuan-pertemuan besar saja, 

sehingga proses terjadinya laku ritual dan laku spiritual menjadi terhambat. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Aktifitas Kepercayaan yang dilakukan oleh Penganut Ajaran Kerokhanian 

“Sapta Darma” merupakan suatua ktifitas kehidupan yang istimewa dan 

lain dari pada yang lain. Aktifitas Penganut ajaran Kerokhanian “Sapta 

Darma” yang dijalankan oleh Penganut Ajaran Kerokhanian “Sapta 

Darma” tidak akan pernah lepas dari laku spiritual maupun laku ritual 

yang dijalankan. Ajaran Kerokhanian “Sapta Darma” dipercayai dan 

dihayati oleh Penganut Ajaran Kerokhanian “Sapta Darma” setelah 

diterapkan dalam berbagai aktifitas laku spiritual maupun laku ritual yang 

dijalani. Laku ritual sujudan, racut, dan hening merupakan 

pengejewantahan dari seperangkat ide dan aktifitas dari laku spiritual 

maupun laku ritual yang saling terkait dan saling mempengaruhi satu 

sama lain. Keberadaan Penganut Ajaran Kerokhanian “Sapta Darma” 

dapat dimengerti dengan dijalankannya laku spiritual maupun laku ritual 

yang diterapkan dalam kehidupan. 

2. Keberadaan Penganut Ajaran Kerokhanian “Sapta Darma” tidak lepas 

dari faktorpen dorong maupun factor penghambat. Keunikan dari factor 

pendorong maupun factor penghambat keberadaan Penganut Ajaran 

Kerokhanian “Sapta Darma” ialah keterkaitannya dengan kehidupan 

pribadi maupun kehidupan bermasyarakat Penganut Ajaran Kerokhanian 

“Sapta Darma”. Secarapsikologis, Kerokhanian “Sapta Darma” 
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memengaruhi kehidupan pribadi/ kejiwaan Penganut Ajaran Kerokhanian 

“Sapta Darma”. Secara sturktural, keberadaan Penganut Ajaran 

Kerokhanian “Sapta Darma” berdampak pada dinamika social masyarakat 

yang ada di sekitarnya. 

3. Sistemmakna, struktursosial, dan proses-proses psikologispara Penganut 

Ajaran Kerokhanian “Sapta Darma”mencoba untuk mencari makna yang 

ada di balik laku spiritual maupun laku ritual, struktur, dan Ajaran 

Kerokhanian “Sapta Darma”. Pemahaman terhadap ketiga sistem yang 

saling terkait namun bukan system tunggal ini menuju pada sebuah 

apresiasi terhadap keunikan keberadaan Penganut Ajaran Kerokhanian 

“Sapta Darma” dalam hal berkeyakinan serta seluruh konsep ide, sikap, 

dan tujuan yang timbul dari laku spiritual maupun laku ritual tersebut. 

 

B. Saran 

1. Kepada Penganut Ajaran Kerokhanian “Sapta Darma”, sebuah 

kepercayaan religius memang kembali kepada yang meyakini, 

menghayati, dan menganut. Ajaran Kerokhanian “Sapta Darma” yang 

diyakini, dihayati, dan di anut oleh para Penganut Ajaran Kerokhanian 

“Sapta Darma” khususnya para generasi muda tersebut mendapat 

pengaruh - pengaruh negative / pandangan - pandangan negatif, maka 

terjadi ketidak nyamanan dalam menjalankan kepercayaan religius. 

Generasi muda yang telah meyakini apapun kepercayaan religiusnya, 

sebaiknyalebihmemantabkandiridalammenjalanikepercayaanreligius yang 

diyakini. Generasi muda tidak perlu khawatir lagi akan mendapat 
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pertentangan dari masyarakat yang memiliki agama/ kepercayaaan lain 

karena Ajaran Kerokhanian “Sapta Darma”telah memiliki landasan 

hukum yang sah. Dengan demikian keberadaan Penganut Ajaran 

Kerokhanian “Sapta Darma” di Semarang akan tetap terjaga. 

2. Kepada masyarakat dan Penganut Ajaran Kerohanian Sapta Darma di 

sekitar lokasi keberadaan Ajaran Kerokhanian “Sapta Darma”, 

keberagaman agama/ kepercayaan religius di masyarakat tidak dapat 

dielakkan lagi. Masyarakat begitu sangat kompleks dan bervariasi dalam 

meyakini agama/ kepercayaan religius. Di balik keberagaman tersebut 

sering terjadi konflik yang disebabkan oleh perbedaan agama/ 

kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Masing-masing penganut 

agama/ kepercayaan yang berbeda saling mengakui bahwa agama/ 

kepercayaannya yang paling benar sedangkan agama/ kepercayaan orang 

lain dianggap salah. Tidak jarang terjadi saling ejek kemudian terjadi 

pertikaian antar agama/ kepercayaan. Perlu adanya kesadaran di 

masyarakat akan toleransi dan saling menghormati masing-masing 

agama/ kepercayaan religius yang dianut. 

3. Kepada pemerintah daerah di harapkan lebih bertanggung jawab dalam 

menjamin kehidupan keagamaan/ kepercayaan religius yang di anut oleh 

seluruh lapisan masyarakat. Perhatian pemerintah terhadap para 

Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus seimbang 

dengan para penganut agama formal lainnya. Jangan sampai terjadi berat 

sebelah dalam pembinaan antara penganut agama formal dengan 
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Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini, 

Pemerintah lebih memperhatikan keberadaan Penganut Ajaran 

Kerokhanian “Sapta Darma” di Kota Semarang. Perlu dilakukan 

peningkatan pembinaan kepadaparaPenganut Ajaran Kerokhanian “Sapta 

Darma”. Pemerintah, hendaknya memberikan kemudahan dalam 

memfasilitasi setiap kegiatan yang diadakan oleh Penganut Ajaran 

Kerokhanian “Sapta Darma”. 
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Lampiran 1 

INSTRUMEN PENELITIAN 

Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang disusun sebagai persyaratan untuk 

mencapai gelar sarjana (Strata 1). Skripsi merupakan bukti kemampuan akademik 

mahasiswa dalam penelitian berhubungan dengan masalah yang sesuai dengan 

bidang keahlian atau bidang studinya, penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

ialah mengenai Laku Spiritual Penganut Ajaran Kerokhanian “Sapta Darma” 

(kasus sanggar Candi Busono Kedung Mundu, Semarang). Tujuan utama yang 

ingin dicapai peneliti melalui penelitian ini antara lain: 

1. Mengetahui laku spiritual (dalam tatanan batin) dan laku ritual (dalam tatanan 

lahir) yang dilaksanakan oleh Penganut Ajaran Kerokhanian “Sapta Darma” 

di Kec. Kedung Mundu Semarang. 

2. Mengetahui faktor pendorong dan penghambat terjadinya laku Spiritual dan 

laku ritual Penganut Ajaran Kerokhanian “Sapta Darma”. 

 Dalam upaya mencapai tujuan tersebut peneliti akan melakukan tiga 

metode pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti 

akan mewawancarai beberapa pihak yang terkait dengan Laku Spiritual Penganut 

Ajaran Kerokhanian “Sapta Darma” (kasus sanggar Candi Busono Kedung 

Mundu, Semarang). Untuk itu, peneliti memohon kerjasamanya untuk 

memberikan informasi yang valid, dapat di percaya, dan lengkap. Informasi yang 

telah diberikan akan di jaga kerahasiaannya. Atas kerjasama dan informasinya, 

peneliti ucapkan terima kasih. 
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PEDOMAN OBSERVASI 

LAKU SPIRITUAL PENGANUT AJARAN KEROKHANIAN “SAPTA 

DARMA” (KASUS SANGGAR CANDI BUSONO KEDUNG MUNDU, 

SEMARANG). 

 

 Pedoman observasi dalam penelitian Laku Spiritual Penganut Ajaran 

Kerokhanian “Sapta Darma” (kasus sanggar Candi Busono Kedung Mundu, 

Semarang).  sebagai berikut: 

1. Ruang (tempat) dalam aspek fisik Kec. Kedung Mundu Semarang. 

2. Pelaku, yaitu semua orang yang terlibat dalam situasi Ajaran Kerikhanian 

“Sapta Darma”. 

3. Kegiatan, yaitu apa yang dilakukan Penganut Ajaran Kerokhanian “Sapta 

Darma”  pada situasi itu. 

4. Objek, yaitu Penganut Ajaran Kerokhanian “Sapta Darma” di kedung Mundu, 

Semarang. 

5. Perbuatan, tindakan-tindakan tertentu yang dilaksanakan oleh Penganut 

Ajaran Kerokhanian “Sapta Darma” di Kedung Mundu, Semarang. 

6. Kejadian atau peristiwa, yaitu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh 

Penganut Ajaran Kerokhanian “Sapta Darma” di Kedung Mundu, Semarang.. 

7. Waktu, urutan kegiatan yang dilaksanakan oleh Penganut Ajaran 

Kerokhanian “Sapta Darma” di Kedung Mundu, Semarang.. 

8. Tujuan, apa yang ingin dicapai oleh Penganut Ajaran Kerokhanian “Sapta 

Darma” di Kedung Mundu, Semarang., dan atau makna perbuatan yang 
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dilaksanakan oleh Penganut Ajaran Kerokhanian “Sapta Darma” di Kedung 

Mundu, Semarang.. 

9. Perasaan, emosi yang dirasakan dan dinyatakan oleh Penganut Ajaran 

Kerokhanian “Sapta Darma” di Kedung Mundu, Semarang. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

LAKU SPIRITUAL PENGANUT AJARAN KEROKHANIAN 

“SAPTA DARMA” (KASUS SANGGAR CANDI BUSONO 

KEDUNG MUNDU, SEMARANG). 

 

Pedoman wawancara penelitian Laku Spiritual Penganut Ajaran 

Kerokhanian “Sapta Darma” (Kasus Sanggar Candi Busono Kedung Mundu, 

Semarang). 

Identitas Informan 

Nama   : 

Alamat   : 

Umur   : 

Pendidikan Akhir : 

Pekerjaan  : 

 

DAFTAR PERTANYAAN 

NO Pertanyaan 

Penghayat 

Ke-

percayaan 

Kesbang

pol dan 

linmas 

Dis- 

Par- 

bud 

Masya-

rakat 

1. Bagaimanakah keberadaan  

Penganut Ajaran Kerokhanian 

“Sapta Darma” di kec Kedung 

Mundu, Semarang? 

 

 

      

 

 

 

 

   

   

2. Bagaimana Asal Usul Ajaran 

Kerokhanian “Sapta Darma”? 
    

3. Apa pokok-pokok Ajaran 

Kerokhanian “Sapta Darma”? 
    

4. Bagaimana Penganut Ajaran 

Kerokhanian “Sapta Darma” 
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mengkonsepsikan tentang 

Ketuhanan Yang Maha Esa? 

 

5. Bagaimana Penganut Ajaran 

Kerokhanian “Sapta Darma” 

mengkonsepsikan tentang alam 

semesta? 

 

   

6. Bagaimana Penganut Ajaran 

Kerokhanian “Sapta Darma” 

mengkonsepsikan tentang 

kesempurnaan? 

 

   

7. Bagaimanakah laku spiritual yang 

dilaksanakan oleh penganut 

Ajaran Kerokhanian “Sapta 

Darma”?  

 

 

 

 

 

  

8. Bagaimanakah pandangan hidup 

Ajaran Kerokhanian “Sapta 

Darma”? 

 

 

 
 

  

9. Apa saja laku ritual yang 

dilaksanakan oleh Penganut 

Ajaran Kerokhanian “Sapta 

Darma”? 

 

 

 
 

  

10. Bagaimanakah laku ritual yang 

dilaksanakan oleh Penganut 

Ajaran Kerokhanian “Sapta 

Darma”? 

 

 

 

   

11. Apa makna dan fungsi dari laku 

ritual yang dilaksanakan oleh 

Penganut Ajaran Kerokhanian 

“Sapta Darma”? 

 

 

    

   

12. Bagaimana pengamalan Ajaran 

Kerokhanian “Sapta Darma”  

dalam tata kehidupan dan upacara 

(ritual) dalam lingkar kehidupan? 

 

 

    

   

13. Apa saja faktor penghambat 

Keberadaan Penganut Ajaran 

Kerokhanian “Sapta Darma”? 

 

  

 

 

  

14. Bagaimanakah faktor-faktor 

tersebut dapat menghambat laku 

ritual Ajaran Kerokhanian 

“Sapta Darma”? 
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16. Apa saja faktor pendorong 

terjadinya laku ritual Ajaran 

Kerokhanian “Sapta Darma”? 

 

 

    

 

 

  

17. Bagaimanakah faktor-faktor 

tersebut dapat mendorong 

Keberadaan Ajaran Kerokhanian 

“Sapta Darma”? 

 

 

    

   

18. Bagaimanakah pengalaman 

pribadi Penganut Ajaran 

Kerokhanian “Sapta Darma”” 

dalam menjalankan aktifitas 

Kerokhanian? 
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Lampiran 2 

DAFTAR INFORMAN 

 

1. Nama  : Teguh Rahardjo 

Umur  : 62 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Pendidikan : Tamat SMP 

Pekerjaan : wiraswasta/ sekertaris persada Sanggar Candi Busono 

Kedung Mundu, Semarang 

2. Nama  : Arifin 

Umur  : 46 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Pendidikan  : Tamat SMA 

Pekerjaan : Buruh Pabrik/ pelaku ritual 

3. Nama  : Sarwito 

Umur  : 65 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Pendidikan  : S1 

Pekerjaan : pensiunan/ pelaku ritual 

4. Nama  : Sumi 

Umur  : 40 tahun 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Pendidikan  : Tamat SMP 

Pekerjaan  : Ibu Rumah Tangga/ Pelaku Ritual 

5. Nama  : Harno 

Umur  :  51 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Pendidikan  : Tamat STM/ SMA sederajat 

Pekerjaan  : Wiraswasta/ Pelaku Ritual 

6. Nama  : Teguh Budi Widodo  

Umur  : 45 tahun 
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Jenis Kelamin : Laki-laki 

Pendidikan  : Tamat SMA/Sederajat 

Pekerjaan  : wiraswasta/ Ketua RT 

7. Nama  : Halym Budiono 

Umur  :  57 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Pendidikan  : SMA/ sederajat 

Pekerjaan  : Hansip 

8. Nama  : Yansen Putro Kusumo S.P,d. 

Umur  :  46 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Pendidikan  : Sarjana 

Pekerjaan  : PNS/ masyarakat sekitar sanggar. 

9. Nama  : Supari  

Umur  :  63 tahun 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Pendidikan  : SMA 

Pekerjaan  : Ibu rumah tangga. 

10. Nama : Elly Setyowati 

Umur : 49 tahun 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Pendidikan : Tamat SMA 

Pekerjaan : ibu rumah tangga/ warga sekitar 

 

 


