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Masyarakat Jawa dikenal sebagai slaah satu masyarakat yang masih 

menjaga tradisi dan kebudayaan warisan dari leluhur yang kemudian menjadi 

identitas pembeda dengan masyarakat yang lain dikarenakan di dalamnya 

terdapat tatanan nilai, norma atau kaidah-kaidah yang berlaku seperti 

contohnya slametan kematian yang kemudian menjadi tradisi warisan leluhur 

Jawa. Berdasarkan pernyataan tersebut kemudian memunculkan suatu 

pertanyaan bahwa apakah masyarakat masih mempertahankan eksistensi dari 

tradisi penggunaan pasung dalam bancakan ditengah arus modernisasi yang 

sudah mulai masuk sampai ke desa terpencil sekalipun. Penelitian ini bertujuan 

untuk (1) mengetahui tradisi penggunaan pasung dalam slametan kematian di 

Desa Tirtomulyo (2) mengetahui penyebab tradisi penggunaan pasung masih 

eksis terdapat di dalam slametan kematian di Desa Tirtomulyo dan (3) 

mengetahui fungsi yang terkandung di dalam pasung tersebut.. 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian 

kualitatif dengan menggunakan teori Fungsionalisme Struktural yang 

dikemukakan oleh Talcott Parsons yang menjabarkan adanya empat fungsi 

yang dikenal dengan  skema AGIL. Lokasi penelitian berada di Desa 

Tirtomulyo Kabupaten Kendal. Pengumpulan data memakai teknik observasi, 

wawancara dan 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 ini menerangkan bahwa tradisi penggunaan pasung 

dalam slametan kematian dan eksistensi penggunaan pasung dalam slametan 

kematian masih terjaga karena masyarakat percaya bahwa anggapan 

masyarakat lokal tentang ora ilok  masih dijaga oleh masyarakat Desa 

Tirtomulyo karena adanya ketakutan masyarakat bahwa apabila tidak 

menggunakan pasung maka akan menyusahkan untuk si arwah mencapai alam 

barzah dengan lancar. Di Desa Tirtomulyo terdapat kepercayaan lokal bahwa 

penggunaan pasung tersebut akan menolong si arwah di dalam perjalanannya 

menuju ke alam selanjutnya yang dikenal oleh masyarakat lokal dengan nama 

alam barzah. Pasung tidak dibuat setiap waktu, tetapi hanya saat si pembuat 

menerima pesanan. Fungsi yang terkadung di dalam pasung tersebut bagi 

masyarakat adalah sebagai penghormatan bagi anggota keluarga yang 

meninggal karena masyarakat akan merasa berdosa apabila tidak menyertakan 



 

 

 

ix 

pasung dalam slametan kematian, sedangkan fungsi berikutnya adalah sebagai 

tongkat atau pegangan untuk si arwah selama 40 hari pertama setelah 

meninggal berada di sekitar tempat tinggalnya, sedangkan fungsi dari jajanan 

yang lain yakni : gemblong sebagai perekat batin antara si arwah dengan 

keluarga yang ditinggalkan, krecek sebagai alas tempat tidur, gedang raja 

sebagai kendaraan dan apem sebagai payung atau tempat berteduh. 

Saran yang kemudian dapat penulis rekomendasikan untuk penelitian 

ini adalah untuk pemerintah Desa Tirtomulyo bisa membantu dalam pelestarian 

kebudayaan asli Jawa dan untuk masyarakat Desa Tirtomulyo selalu menjaga 

dan melaksanakan tradisi dan kebudayaan warisan leluhur dikarenakan 

kebudayaan seperti ini sudah jarang ditemui ditempat lain. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masyarakat Jawa dikenal sebagai masyarakat yang sampai sekarang 

masih nguri-uri budaya hasil dari warisan leluhur sehingga menjadikan 

budaya Jawa masih tetap eksis sampai saat ini. Masyarakat Jawa di dalamnya 

selalu terdapat tatanan nilai, norma atau kaidah-kaidah yang berlaku sebagai 

identitas kebudayaan yang berfungsi sebagai  pembeda antara budaya Jawa 

dengan budaya yang lainnya. Dalam masyarakat Jawa juga terdapat budaya 

yang dianggap melanggar atau tidak sesuai dengan norma yang berlaku pada 

masyarakat, namun terdapat pula budaya yang dianggap memiliki kesamaan 

nilai dan norma yang berlaku pada masyarakat bahkan menjadi hal yang 

wajar pada masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa juga memiliki budaya serta 

suatu tatanan norma dan nilai yang tertatanam dengan baik serta telah melekat 

erat pada kehidupan masyarakat Jawa salah satunya tradisi slametan. 

Kendal sebagai salah satu kabupaten yang berada di pesisir pantura di 

Propinsi Jawa Tengah, dilalui oleh jalur pantura yang merupakan jalur 

perdagangan paling ramai di Pulau Jawa. Kabupaten Kendal menjadi salah 

satu wilayah yang pada saat zaman kolonial Belanda terkenal sebagai jalur 

perdagangan karena mempunyai pelabuhan yang sangat ramai pada masa itu 

sehingga banyak pedagang yang berasal dari wilayah timur tengah seperti 

Negara Persia, Gujarat dan Arab masuk ke wilayah Kabupaten Kendal yang 
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kemudian membedakan wilayah Kabupaten Kendal bagian pesisir yang lebih 

didominasi oleh Islam yang telah berakulturasi dengan kebudayaan timur 

tengah dengan wilayah Kabupaten Kendal bagian pegunungan yang lebih 

pedalaman yang masih menganut Islam yang bercampur dengan tradisi-tradisi 

leluhur hasil peninggalan kejawen karena terpengaruh tradisi kraton. Di 

wilayah Kabupaten Kendal selatan masyarakatnya juga masih mempercayai 

hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan, salah satu contohnya yaitu 

upacara atau kegiatan adat slametan. 

Slametan merupakan salah satu wadah bersama di masyarakat yang 

dilakukan untuk memperkecil ketegangan, ketidakpastian dan konflik 

(Geertz, 1989:13). Ritual juga dilakukan sebagai wadah untuk mengucap 

syukur kepada TuhanYang Maha Kuasa atas rezeki dan nikmat yang diterima. 

Masyarakat meyakini bahwa dengan mengadakan ritual tertentu akan 

membawa berkah serta keselamatan bagi diri pribadi maupun bagi 

keluarganya. Slametan bersifat kolektif atau melibatkan masyarakat banyak, 

sehingga slametan atau ritual dapat berfungsi sebagai wadah untuk 

mempererat solidaritas dan menguatkan integritas masyarakat. Purwadi 

(2005:22) mengatakan bahwa slametan merupakan upacara sedekah makanan 

serta do’a yang dilakukan bersama-sama dengan tujuan untuk memohon 

keselamatan dan ketentraman bagi keluarga yang mengadakan ritual. Dalam 

penelitian ini yang dimaksud dengan slametan adalah upacara pemanjatan 

doa yang dilakukan secara kolektif oleh warga masyarakat yang mana di 
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dalam acara tersebut menggunakan sarana-sarana pelengkap seperti makanan-

makanan dan doa-doa yang khusus hanya ada di dalam upacara tersebut. 

Salah satu contohnya di dalam upacara ritual adat kebudayaan Jawa 

yaitu slametan kematian untuk memperingati dan mendoakan meninggalnya 

manusia. Dari pengamatan sepintas yang dilakukan oleh penulis, slametan 

kematian yang ada di Desa Tirtomulyo Kecamatan Plantungan Kabupaten 

Kendal ini dimulai dari 3 hari, 7 hari, 40 hari, 1 tahun atau mendak pisan, 2 

tahun atau mendak pindho, dan 1000 hari atau nyewu dengan mengadakan 

suatu kegiatan slametan menggunakan makanan-makanan yang memang 

sudah sejak turun temurun dipercaya mempunyai suatu fungsi, yang memang 

wajib ada dalam kegiatan slametan tersebut yaitu : (1) krecek, (2) pisang raja, 

(3)apem, (4) pasung, (5) gemblong, yang kelimanya wajib ada di dalam 

kegiatan  slametan dan tidak bisa digantikan dengan makanan yang lain. 

Akan tetapi, dalam penggunaan makanan-makanan tersebut diatas hanya 

sebatas sampai di hari ke 40, karena ada kepercayaan dari masyarakat sekitar 

bahwa apabila ada manusia yang meninggal, maka rohnya akan ada di sekitar 

rumah tempat tinggalnya sampai hari ke 40 sebelum meneruskan 

perjalanannya ke dunia yang baru. Ini artinya penggunaan jajanan pasar 

dalam berkat slametan kematian itu hanya terbatas di slametan 3 hari, 7 hari 

dan 40 hari saja. Slametan itu sendiri oleh masyarakat lokal dikenal dengan 

nama bancakan, dimana dalam bancakan terdapat berkat yang dibungkus 

oleh besek tersebut terdapat makanan-makanan di atas yang memang 

keberadaannya sangat penting dan wajib serta tidak bisa diganti oleh 
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makanan-makanan yang lain untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat 

sekitar sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih karena telah ikut 

mendoakan keluarga yang meninggal. Berdasarkan pernyataan tersebut 

kemudian memunculkan suatu pertanyaan bahwa apakah masyarakat masih 

mempertahankan eksistensi dari tradisi penggunaan pasung dalam bancakan 

ditengah arus modernisasi yang sudah mulai masuk sampai ke desa terpencil 

sekalipun. Penulis dalam observasinya menemukan bahwa penggunaan 

pasung dalam slametan kematian di Desa Tirtomulyo, khususnya Dusun 

Wonokambang masih terpelihara dengan baik dan sangat dilestarikan oleh 

masyarakat. Penggunaan pasung dalam slametan kematian di Desa 

Tirtomulyo menjadi sangat khas dikarenakan penulis tidak menemukan 

tradisi serupa di daerah sekitar Desa Tirtomulyo tersebut. Tradisi ini masih 

terpelihara dengan baik karena adanya kepercayaan lokal yang menyebabkan 

masyarakat masih melestarikan tradisi penggunaan pasung tersebut.Tradisi 

penggunaan pasung di dalam slametan kematian di Desa Tirtomulyo masih 

terpelihara dengan baik karena adanya ketakutan dari masyarakat apabila 

melanggar tradisi tersebut. Pasung sendiri menjadi salah satu jajanan atau 

makanan khas hasil kebudayaan Jawa yang terbuat dari tepung beras, 

berbentuk kerucut dan dibungkus menggunakan daun pisang atau daun 

bambu. Dalam setiap kegiatan atau upacara adat Jawa, pasung biasanya selalu 

menjadi makanan pokok yang menjadi komponen dalam sesajen ataupun ubo 

rampe yang selalu menyertai setiap upacara adat. Keberadaan pasung sendiri 

di dalam slametan kematian menjadi hal yang sangat unik dan khas di Desa 
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Tirtomulyo karena keberadaan dari pasung ini sendiri yang memang sudah 

mulai langka ditemui saat ini.  

Masyarakat Desa Tirtomulyo Kecamatan Plantungan Kabupaten 

Kendal termasuk masyarakat yang sebagian besar penduduknya beragama 

Islam, tetapi masih memegang teguh adat Jawa lama yang mempercayai 

makna-makna atau filosofi-filosofi yang terkandung didalam slametan yang 

diadakan. Desa Tirtomulyo sebagian besar masyarakatnya bermata 

pencaharian sebagai petani yang kemudian menjadikan hubungan 

kekerabatan antar anggota di masyarakat cukup kental sehingga membuat 

solidaritas sosial yang terjalin cukup erat pula. Masyarakat Desa Tirtomulyo 

masih melaksanakan dan bahkan nguri-uri tradisi slametan kematian. Desa 

Tirtomulyo memiliki warga masyarakat yang sangat homogen dalam hal 

kepercayaan, mayoritas beragama Islam tetapi dalam hal kemurnian 

beragama sebagian besar kaum abangan. Secara garis besar, slametan 

kematian adalah bentuk pembacaan doa-doa untuk roh manusia yang telah 

meninggal dengan harapan tetap terjadi hubungan yang harmonis antara 

warga masyarakat yang masih hidup dan roh-roh manusia yang telah 

meninggal, dan makanan bancakan yang dipersembahkan tersebut dijadikan 

penghantar atau untuk memperlancar jalan manusia yang telah meninggal 

agar sampai ke surga. Dalam acara slametan kematian tersebut akan dipimpin 

oleh seorang sesepuh desa yang dituakan di tengah masyarakat. Sesepuh desa 

didampingi oleh ulama setempat juga akan memimpin pembacaan Surat 

Yasin yang menjadi ini dari acara slametan kematian tersebut sebelum berkat 
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atau besek yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat di sekitar tempat 

tinggal keluarga yang mengadakan slametan kematian. Prosesi kegiatan 

slametan ini biasanya dimulai pada sore hari dengan mengunjungi makam 

dari keluarga yang meninggal dengan membawa bunga-bunga tabur yang 

dalam masyarakat lokal dinamakan kembang boreh .Kembang boreh ini 

terdiri dari bunga mawar dan bunga kenanga yang kemudian nantinya akan 

ditaburkan di atas makam setelah pembacaan ayat-ayat suci yang dipimpin 

oleh sesepuh desa dan ulama setempat dan setelah menunaikan sholat magrib 

dilaksanakan acara utama yakni slametan kematian dengan pembacaan doa-

doa dan surat yasin serta tahlil yang di dalam berkat terdapat pasung. 

Kenyataan ini yang kemudian mendorong penulis untuk mengangkat 

satu fenomena yang terjadi di Desa Tirtomulyo dalam sebuah penelitian 

dengan judul “Tradisi Penggunaan Pasung Dalam Slametan Kematian di 

Desa Tirtomulyo Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana tradisi penggunaan pasung dalam slametan kematian di Desa 

Tirtomulyo?  

2. Mengapa tradisi penggunaan pasung masih eksis terdapat di slametan 

kematian di Desa Tirtomulyo? 
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3. Bagaimana fungsi yang terkandung didalampasung tersebut bagi 

masyarakat Desa Tirtomulyo? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka 

penelitian ini bertujuan: 

1. Mengetahui tradisi penggunaan pasung dalam slametan kematian di Desa 

Tirtomulyo. 

2. Mengetahui tradisi penggunaan pasung masih eksis terdapat di slametan 

kematian di Desa Tirtomulyo. 

3. Mengetahui fungsi yang terkandung didalam pasung tersebut bagi 

masyarakat Desa Tirtomulyo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun secara praktis. 

1. Secara teoritis, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Sebagai tambahan pengetahuan untuk kajian di bidang ilmu sosial. 

b. Sebagai bahan perbandingan untuk penelitian lanjutan bila dilakukan 

penelitian yang sama di masa yang akan datang. 

c. Sebagai pengembangan ilmu sosial yaitu Sosiologi dan Antropologi, 

khususnya ilmu Antropologi Agama dalam kajian sistem 

kepercayaan mengenai tradisi penggunaan pasung dalam slametan 

kematian. 
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2. Secara praktis, kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Kegunaan secara praktis dalam penelitian ini bagi masyarakat Desa 

Tirtomulyo, melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat menjaga 

dan melestarikan salah satu kebudayaannya yaitu mengenai makna 

pasung dalam slametan kematian. 

b. Untuk menambah wawasan bagi masyarakat khususnya masyarakat 

Desa Tirtomulyo Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal. 

 

E. Batasan Istilah 

Pada penelitian ini perlu diberikan batasan istilah mengenai hal-hal 

yang diteliti untuk mempermudah pemahaman dan menghindari 

kesalahpahaman dalam mengartikan atau menafsirkan serta untuk membatasi 

permasalahan yang ada. 

1. Tradisi 

Menurut Koentjaraningrat (1994:187) definisi dari tradisi yaitu 

konsep serta aturan yang mantap dan terintegrasi kuat dalam sistem 

budaya yang menata tindakan manusia dalam kehidupan sosial budaya. 

Murgiyanto (2004:10) mendifinisikan tradisi sebagai cara mewariskan 

pemikiran, kebiasaan, kepercayaan, kesenian, tarian dari generasi ke 

generasi dan dari leluhur ke anak cucu secara lisan. 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan tradisi adalah hasil 

karya kebudayaan yang telah ada sejak jaman dahulu yang kemudian 
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diteruskan oleh generasi-generasi berikutnya secara berkesinambungan. 

Kebudayaan yang dimaksud adalah slametan kematian. 

2. Slametan Kematian 

Menurut Geertz (1959:13) slametan adalah upacara keagamaan 

yang paling umum di dunia, melambangkan kesatuan mistis dan sosial 

mereka yang ikut serta di dalamnya, sedangkan menurut Kodiran 

(1999:347)  slametan adalah suatu upacara makan bersama makanan 

yang telah diberi doa sebelum dibagi-bagikan. 

Mengacu pada pengertian di atas, maka yang di maksud upacara 

slametan kematian berdasarkan kelakuan keagamaan dan unsur-unsur 

slametan ditinjau dari kebudayaan Jawa dan unsur Islam pada 

masyarakat Desa Tirtomulyo adalah upacara keagamaan yang 

didalamnya berisi pemanjatan doa kepada individu yang meninggal yang 

dilakukan oleh masyarakat secara kolektif yang bertujuan agar individu 

yang meninggal mendapatkan kemudahan jalan menuju kehidupan yang 

kekal.Slametan biasanya dilaksanakan untuk memperingati 3 hari, 7 hari, 

40 hari, 100 hari, satu tahun, dua tahun hingga 1000 hari. 

3. Pasung 

Dalam Wikipedia pasung adalah kue sejenis jajanan pasar khas 

dari budaya Jawa yang sering digunakan sebagai makanan-makanan 

ritual adat Jawa, seperti sesaji dan peringatan-peringatan adat lainnya. 

Pasung berbahan dasar tepung beras yang dibalut oleh daun bambu atau 

pisang, mempunyai rasa yang manis dan gurih dan sangat pulen. 
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Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pasung adalah salah 

satu macam jajanan yang ada didalam bancakan slametan kematian yang 

harus ada dan tidak bisa digantikan oleh makanan yang lain. Pasung ini 

dibuat dari tepung beras, yang dikukus dengan dibungkus oleh daun 

bambu dan mempunyai rasa yang sangat guris dan manis khas jajanan 

pasar masyarakat Jawa. Pasung ini pembuatannya sangat rumit, yang 

hampir memakan waktu sampai 12 jam. Penggunaan pasung dalam 

slametan kematian ada di dalam 3 hari, 7 hari dan 40 hari. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

Berbagai penelitian bertema tradisi telah dilakukan oleh para ahli. Hal 

ini melahirkan hasil-hasil dan teori yang dimanfaatkan dalam berbagai kajian. 

Hasil dari penelitian terdahulu ini dapat membantu penulis untuk dapat 

memahami tentang tradisi secara luas. 

 Penelitian pertama dilakukan oleh Iswari (2007), mengkaji mengenai 

Upacara Tradisi Selikuran di Puncak Gunung Sumbing menuturkan bahwa 

upacara tradisi merupakan tradisi penyampaian pesan budaya yang telah lama 

digunakan jauh sebelum manusia mengenal tulisan terus berlanjut. 

Masyarakat memelihara tradisi itu untuk keperluan berbagai kepentingan, 

antara lain memelihara tradisi sebagai hal yang “lumprah” atau biasa karena 

sejak lahir telah mengikuti kebiasaan itu. Tradisi yang berkembang di 

masyarakat Temanggung cukup bervariasi, salah satu yang masih 

berlangsung sampai sekarang adalah tradisi selikuran di Puncak Gunung 

Sumbing. Upacara tersebut dilaksanakan pada tanggal 20, malam 21 setiap 

bulan Ramadhan. Masyarakat datang ke Puncak Gunung untuk berdoa agar 

mendapatkan lailatul qodar dari ALLAH SWT karena di malam tersebut para 

malaikat akan turun ke bumi dari malam hingga pagi dan merupakan malam 

yang keberadaannya lebih baik dari 1000 bulan. 
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Penelitian yang kedua dilakukan 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 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. 

Penelitian yang terakhir dilakukan oleh Suyatmi (2008), mengenai 

Tradisi Apitan Tinjauan Sosiologi dan Antropologi Pada Masyarakat 

Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal menuturkan bahwa tradisi apit yang 

dilaksanakan dalam rangka memberikan ucapan terimakasih kepada para 

leluhur/ nenek moyang yang telah meninggal terlebih dahulu, yang selalu 

menjaga dan melestarikan lingkungan sebagai tempat masyarakat berpijak 

mencari nafkah untuk keperluan hidup dari bumi yang  ditempati sehingga 

masyarakat dapat menikmati sampai sekarang dengan rasa aman, tentram, dan 

selamat. 

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas dalam penelitian ini akan 

membahas tentang tradisi penggunaan pasung dalam slametan kematian di 

Desa Tirtomulyo Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal. Penelitian ini 

berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya di atas karena disini lebih 

memfokuskan pada pembahasan salah satu makanan yang menjadi komponen 



 

 

 

13 

dalam tradisi pelaksanaan ritual tersebut, yakni tradisi penggunaan pasung 

dalam sebuah slametan kematian. Akan tetapi dalam penelitian ini juga 

mempunyai persamaan dengan penelitian-penelitian diatas yang membahas 

sedikit tentang bagaimana prosesi dari tradisi slametan kematian yang ada di 

Desa Tirtomulyo Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal ini karena 

slametan ini menjadi tradisi yang ada sejak jaman dahulu yang kemudian 

menjadi suatu kebiasaan saat ada masyarakat sekitar yang meninggal dengan 

cara mendoakan agar arwahnya mendapatkan kelancaran jalan menuju 

sampai ke kehidupan selanjutnya. 

 

B. Kerangka Teori 

Dalam penelitian mengenai Tradisi Penggunaan Pasung Dalam 

Slametan Kematian di Desa Tirtomulyo Kecamatan Plantungan Kabupaten 

Kendal ini penulis menggunakan konsep tentang fungsionalisme stuktural. 

1. Fungsionalisme Struktural 

 Suatu fungsi adalah kegiatan yang ditujukan ke arah pemenuhan 

kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem (Rocher, 1975:40). 

 Teori fungsionalisme struktural menganggap bahwa masyarakat 

merupakan sebuah kesatuan sosial yang terdiri dari bagian-bagian yang 

saling berkaitan dan saling menyatu untuk mencapai sebuah 

kesinambungan. Teori ini melihat sumbangan satu sistem atau peristiwa 

terhadap sistem lain. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori 

fungsionalisme struktural yang dikemukakan oleh Talcott Parsons. Teori 
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fungsionalisme struktural yang dijelaskan oleh Parsons tersebut 

digunakan untuk menjawab dan mendeskripsikan tentang tradisi 

penggunaan pasung dalam slametan kematian di Desa Tirtomulyo 

Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal. Talcott Parson menyatakan 

bahwa fungsionalisme struktural sebagai suatu sistem sosial dari tindakan 

dimana hal tersebut mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh 

bagian-bagian yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan itu. Tradisi 

Penggunaan Pasung Dalam Slametan Kematian di Desa Tirtomulyo 

Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal juga merupakan sebuah sistem 

yang mempunyai bagian-bagian yang berfungsi untuk memenuhi 

kebutuhan tiap bagian-bagian tersebut untuk mendapatkan suatu 

keseimbangan. 

 Bahasan fungsionalisme Talcott Parson (dalam George Ritzer-

Douglas J. Goodman, 2004) ini dimulai dari empat fungsi penting untuk 

semua sistem tindakan yang dikenal dengan skema AGIL. Parsons yakin 

bahwa empat fungsi ini diperlukan semua sistem agar tetap bertahan. 

Fungsi tersebut adalah: 

a. Adaptation (Adaptasi), sebuah sistem harus menanggulangi situasi 

eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan 

lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya. 

Dalam penelitian ini akan meneliti bagaimana penyesuaian 

lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat untuk menjaga tradisi 

slametan kematian dan penggunaan pasung dalam bancakan tersebut 
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dengan ajaran agama yang berkembang di Desa Tirtomulyo. Dari 

pengamatan sepintas yang dilalukan oleh penulis, salah satu 

penyesuaian lingkungan yang dilakukan adalah dengan cara 

menyelipkan pembacaan ayat suci Al Qur’an surat Yasin dalam 

kegiatan penggunaan pasung di dalam slametan tersebut. 

b. Goal Attainment (Pencapaian tujuan), sebuah  sistem harus 

mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Tujuan utama dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi yang terkandung 

dalam penggunaan jajanan pasar terutama pasung dalam prosesi 

kegiataan slametan kematian dan juga tujuan utama kegiatan 

slametan kematian yang ada di Desa Tirtomulyo Kecamatan 

Plantungan Kabupaten Kendal. 

c. Integration (Integrasi), sebuah sistem harus mengatur antar 

hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga 

harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi lainnya. Dalam 

penelitian ini setiap komponen, baik masyarakat sekitar maupun 

sesepuh desa dan ulama setempat akan bergotong royong dalam 

melaksanakan kegiatan slametan kematian dan terutama dalam 

upaya pengadaan dan pembuatan pasung yang digunakan di dalam 

slametan tersebut.  

d. Latency (Latensi atau pemeliharaan pola), sebuah sistem harus 

memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi 

individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan 
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menopang motivasi. Dalam penelitian ini akan diteliti bagaimana 

sebuah sistem kekerabatan yang masih kental dalam masyarakat 

dalam mendukung terlaksanakannya kegiatan slametan kematian dan 

proses pembuatan pasung di Desa Tirtomulyo Kecamatan 

Plantungan Kabupaten kendal. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Kerangka berfikir merupakan dimensi-dimensi kajian utama, faktor-

faktor kunci dan hubungan-hubungan antara dimensi-dimensi yang disusun 

dalam bentuk narasi atau grafis. Kerangka berfikir dianalogikan oleh peneliti 

untuk melakukan penelitian berdasarkan permasalahan dan tujuan yang ingin 

dicapai, selain juga berfungsi membantu supaya tidak terjadi penyimpangan 

dalam penelitian. 
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 Gambar Bagan 1. Kerangka Berfikir 
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Berdasarkan bagan kerangka berpikir diatas dapat dijelaskan bahwa 

masyarakat Jawa sebagai salah satu suku di Indonesia mempunyai keragaman 

budaya dan tradisi warisan leluhur yang masih terjaga dan terpelihara dengan 

baik, salah satunya yaitu slametan. Slametan adalah salah satu kebudayaan 

Jawa yang sudah ada sejak turun temurun  khas dari masyarakat Jawa yang 

memang mempunyai kekayaan kebudayaan dan adat istiadat tentang leluhur. 

Slametan ini dalam masyarakat Jawa biasanya diadakan untuk memperingati 

acara-acara adat, dalam hal ini seperti acara pernikahan, kelahiran dan 

kematian. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan dalam pembahasan 

slametan kematian, dimana di dalam acara slametan kematian itu terdapat 

bancakan yang berisi jajanan-jajanan pasar yang dibungkus dalam besek, 

termasuk di dalamnya terdapat pasung yang nantinya dalam penelitian ini 

akan diteliti tentang bagaimana tradisi penggunaan pasung tersebut, 

eksistensi dari tradisi penggunaan pasung hingga fungsi dari penggunaan 

pasung dilihat dari teori Fungsionalisme Struktural yang dikemukakan oleh 

Talcott Parsons yaitu AGIL. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Dasar Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini digunakan untuk meneliti pada 

kondisi objek yang alamiah, dimana penulis adalah instrument kunci, teknik 

pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif 

dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. 

Pemilihan metode kualitatif ini supaya dapat mempelajari, 

menerangkan atau menginterpretasikan suatu kasus dalam suatu masyarakat 

secara natural, apa adanya dan tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Selain 

itu juga akan dapat menggambarkan fenomena yang diperoleh dan 

menganalisisnya dalam bentuk kata-kata guna memperoleh suatu kesimpulan. 

Dengan metode ini akan dapat mendeskripsikan secara lebih teliti mengenai  

tradisi penggunaan pasung dalam slametan kematian di Desa Tirtomulyo 

Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal, mengapa tradisi penggunaan 

pasung masih eksis terdapat di slametan kematian dan bagaimana fungsi yang 

terkandung di dalam pasung tersebut. 
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B. Lokasi Penelitian 

Pada penelitian ini lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian 

adalah Desa Tirtomulyo Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal. 

Alasan dipilihnya tempat tersebut sebagai lokasi penelitian dilandasi 

oleh beberapa pertimbangan, diantaranya: 

1) Desa Tirtomulyo merupakan salah satu tempat yang masyarakatnya 

memegang teguh ajaran Islam tetapi juga masih menjujung tinggi budaya 

warisan leluhur yang notabene adalah budaya kejawen. 

2) Di Desa Tirtomulyo masih ditemukan budaya penggunaan jajanan-

jajanan pasar sebagai makanan khas yang digunakan untuk slametan 

kematian terutama penggunaan pasung. 

 

C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini akan mengarahkan dan membimbing penulis pada 

situasi lapangan bagaimana yang akan dipilihnya dari berbagai latar yang 

sangat banyak tersedia. 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. Tradisi penggunaan pasung dalam slametan kematian di Desa Tirtomulyo 

Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal. 
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2. Eksistensi penggunaan pasung dalam slametan kematian di Desa 

Tirtomulyo Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal. 

3. Fungsi yang terkandung di dalam pasung tersebut, yakni meliputi : 

a. Fungsi untuk masyarakat 

b. Fungsi untuk roh anggota masyarakat yang telah meninggal 

 

D. Sumber Data Penelitian 

Sumber data penelitian dimaksudkan  untuk mengetahui dari mana 

data penelitian diperoleh penulis dengan tujuan diadakannya penelitian ini. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu 

data dari subjek dan informan penelitian serta data sekunder untuk 

melengkapi data primer. 

1. Data Primer 

Data primer diperoleh secara langsung melalui proses wawancara, 

pengamatan dan tindakan yang dilakukan oleh subjek penelitian ataupun 

informan. 

a. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang disaat penulis 

melakukan penelitian sedang mengadakan slametan kematian anggota 

keluarga yang meninggal, serta seorang sesepuh ataupun pemangku 

adat yang memang dituakan di dalam masyarakat dan dipercaya untuk 

meminmpin jalannya prosesi slametan kematian itu. Penulis memilih 

beberapa individu yang masih termasuk kedalam anggota keluarga 
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yang mengetahui mengenai pasung dan slametan ini. Pertimbangan 

untuk memilih atau penentuan subjek penelitian ini dimaksudkan 

untuk memperoleh data yang memang benar-benar dibutuhkan dalam 

penelitian ini. 

Dalam penelitian ini terkumpul subjek penelitian sebanyak 5 

orang, berikut ini daftar subjek dalam penelitian ini : 

         

    Tabel 3.1 Daftar Subjek Penelitian 

No

. 
Nama Usia 

Pendidikan 

Akhir 
Pekerjaan 

Keterangan 

1. 

2. 

3. 

Sumarni 

Ngatmi 

Abdul Kohir 

45 

70 

76 

SMP 

SR 

SR 

Ibu rumah tangga 

Ibu rumah tangga 

Buruh tani 

 

Istri almarhum 

Ibu almarhum 

Sesepuh desa 

                                    (Sumber : Pengolahan data primer Mei 2013) 

 

Berdasarkan tabel di atas, subjek dalam penelitian ini berjumlah 3 

orang, yaitu 2 orang yang berstatus sebagai keluarga almarhum yang 

mengadakan slametan kematian dan 1 orang yang berperan sebagai 

sesepuh desa yang dipercaya memimpin prosesi slametan tersebut. 

Yang berstatus sebagai keluarga adalah Ibu Sumarni dan Ibu Ngatmi 

sedangkan sesepuh desa yang memimpin prosesi slametan adalah 

Bapak Abdul Kohir. Pendidikan akhir dari subjek penelitian 

bervariasi, sehingga penulis lebih menggunakan kata-kata yang umum 

dan mudah dipahami oleh subjek penelitian. 
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Informan yang membantu penulis dalam melakukan penelitian ini 

dengan membantu penulis untuk bisa menyatu dengan masyarakat 

Desa Tirtomulyo di Kecamatan Plantungan untuk memperoleh 

informasi mengenai tradisi penggunaan pasung dalam slametan 

kematian di Desa Tirtomulyo Kecamatan Plantungan Kabupaten 

Kendal. Informan dipilih oleh penulis dengan pertimbangan yang 

paling dekat dengan masyarakat untuk memudahkan penulis menggali 

informasi pada masyarakat, yang dapat dipercaya dan mengetahui 

objek yang akan diteliti untuk mendapatkan keterangan yang sesuai 

dengan data yang ada di lapangan. 

Penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan untuk 

menggali keterangan mengenai tradisi penggunaan pasung dalam 

slametan kematian di Desa Tirtomulyo Kecamatan Plantungan 

Kabupaten Kendal. Informan yang diwawancarai salah satu Ketua RT 

dan ketua RW di Desa Tirtomulyo, Kepala Desa Tirtomulyo, 

masyarakat yang mempunyai keahlian sebagai pembuat pasung dan 

masyarakat sekitar. Informan ini dipilih dari beberapa individu yang 

betul-betul dapat dipercaya dan mengetahui objek diteliti, sehingga 

informan bisa membantu penulis untuk memberi keterangan yang 

dibutuhkan penulis dalam penelitian ini dengan benar dan 

mendapatkan informasi yang optimal. Informan dalam penelitian ini 

diantaranya : 
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 Tabel 3.2 Daftar Informan Penelitian 

No. Nama 
Jenis 

Kelamin 
Usia Keterangan 

1. 

 

2.  

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

Agus Sulistyo 

 

Ahmad Sholeh 

 

Teguh Budi S 

 

Tohirin 

 

Jumadi 

 

Sri Ngatini 

Laki-laki 

 

Laki-laki 

 

Laki-laki 

 

Laki-laki 

 

Laki-laki 

 

Perempuan 

50 

 

57 

 

49 

 

60 

 

50 

 

58 

Ketua RW 01 Desa 

Tirtomulyo 

Ketua RT 03 RW 01 Desa 

Tirtomulyo 

Kepala Desa Tirtomulyo 

 

Masyarakat 

 

Masyarakat 

 

Masyarakat/ pembuat pasung 

   (Sumber : Pengolahan data primer Mei 2013) 

 

Berdasarkan dari tabel di atas, informan yang dipilih penulis 

dalam penelitian ini terdiri dari Ketua RW, Ketua RT dan Kepala 

Desa Tirtomulyo. Informasi yang diperoleh dari perangkat desa 

diharapkan dapat membantu penulis dalam menjawab bagaimana 

tradisi penggunaan pasung dalam slametan kematian di Desa 

Tirtomulyo Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal, selain 

perangkat desa, informan yang diambil peneliti dalam penelitian ini 

juga melibatkan masyarakat sekitar dan pembuat pasung tersebut. 
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Penulis mengambil informan yakni pembuat pasung dengan 

pertimbangan agar data atau informasi yang diperoleh penulis lebih 

akurat, karena juga meneliti tentang bagaiman proses pembuatannya 

serta ada tidaknya ritual-ritual selama pembuatan pasung tersebut, 

sehingga data yang diperoleh semakin lengkap. Pengambilan subjek 

dan informan yang total berjumlah 11 informan ini dirasa penulis 

sudah mewakili semua pembahasan yang akan diteliti di dalam 

penelitian ini. 

Data yang diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan 

beberapa informan adalah : 

1. Informasi mengenai kondisi geografis dan keadaan alam Desa 

Tirtomulyo Kecamatan Plantungan. 

2. Informasi mengenai bagaimana tradisi penggunaan pasung 

dalam slametan kematian di Desa Tirtomulyo. 

3. Informasi mengenai eksistensi penggunaan pasung dalam 

slametan kematian. 

4. Informasi mengenai fungsi yang terkandung di dalam pasung 

bagi masyarakat Desa Tirtomulyo. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yang penulis peroleh dari penelitian yang telah 

dilakukan yaitu : 

a. Dokumen atau arsip dari lembaga pemerintah Desa Tirtomulyo berupa 

data monografi desa tahun 2012 yang berisi data kewilayahan data 
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kependudukan meliputi jumlah penduduk, mata pencaharian, 

pendidikan, agama dan mutasi penduduk. 

b. Data sekunder lain yaitu dokumentasi berupa foto-foto yang penulis 

hasilkan sendiri dengan kameran digital, catatan hasil wawancara, 

rekaman hasil wawancara yang diperoleh penulis saat melakukan 

wawancara dengan subjek dan informan penelitian serta data-data lain 

yang dijadikan bahan tambahan untuk mendapatkan data objek 

penelitian. Foto yang terkait dengan penelitian ini misalnya foto 

subjek dan foto informan penelitian, foto kegiatan slametan, foto 

pasung. Akan Tetapi penulis mengalami hambatan yaitu para subjek 

dan informan penelitian merasa keberatan untuk diambil foto sebagai 

dokumentasi. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Penulis disamping menggunakan metode yang tepat, juga perlu 

memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : 

1. Metode Observasi 

Dalam hal ini penulis melakukan observasi dengan cara terjun 

langsung dalam lingkungan masyarakat. Dalam penelitian ini penulis 

datang langsung ke lokasi penelitian yaitu di Desa Tirtomulyo 

Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal. Observasi dilakukan penulis 

selama kurang lebih 1 bulan, yaitu mulai tanggal 1 sampai 30 Mei 2013. 
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Observasi yang penulis lakukan mencangkup beberapa hal, yang meliputi 

kondisi fisik dan geografis Desa Tirtomuly serta kondisi sosial, ekonomi 

dan budaya masyarakat Desa Tirtomulyo. Penulis memerlukan waktu 

yang sangat lama untuk melakukan observasi dikarenakan terhalang oleh 

kondisi cuaca yang pada saat itu sering turun hujan. 

 Hasil dari observasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Desa 

Tirtomulyo adalah salah satu Desa dari 12 Desa yang ada di Kecamatan 

Plantungan. Luas wilayah Desa Tirtomulyo adalah 382,3 hektar yang 

berbatasan dengan Desa Karanganyar dan Sungai Lampir di sebelah 

utara, Desa Wonodadi di sebelah selatan, Desa Wonodadi dan Sungai 

Lampir di sebelah barat dan Desa Manggungmangu dan Kecamatan 

Sukorejo di sebelah Timur. Desa Tirtomulyo terdiri dari 7 dusun, yakni 

Dusun Plantungan, Dusun Wonokambang, Dusun Wonotirto, Dusun 

Saron, Dusun Gondangan, Dusun Wonokerso dan Dusun Sikemplong. 

Penelitian ini difokuskan pada 1 Dusun, yakni Dusun 

Wonokambang. Penduduk di Desa Tirtomulyo berjumlah 4134 jiwa. 

Dominasi pekerjaan yang dimiliki oleh masyarakat ini adalah petani, baik 

sebagai buruh tani maupun pemilih lahan, sedangkan pekerjaan lain yang 

dimiliki masyarakat seperti pedagang, Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

maupun wiraswasta. Untuk kondisi sosial maupun ekonomi masyarakat 

secara umum sudah mencapai kesejahteraan karena masing-masing 

keluarga sudah memiliki pekerjaan. Hubungan antar masyarakat pun 

rukun dan terhindar dari konflik. Hasil observasi lain meliputi kegiatan-
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kegiatan slametan kematian, bahwa solidaritas yang ditunjukkan oleh 

masyarakat sangat kuat, terbukti hampir semua warga masyarakat ikut 

serta dalam prosesi slametan kematian yang diadakan oleh keluarga 

masyarakat yang meninggal. Dalam kegiatannyapun masyarakat tidak 

sungkan untuk membantu mempersiapkan segala sesuatu yang 

dibutuhkan dalam acara slametan kematian tersebut agar berjalan sesuai 

dengan yang diharapkan. Kendala yang penulis hadapi saat melakukan 

observasi tentang slametan kematian ini hanyalah lamanya menunggu 

ada masyarakat yang meninggal sehingga observasi berjalan sangat lama. 

2. Metode Wawancara 

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data tentang tradisi 

penggunaan pasung dalam slametan kematian di Desa Tirtomulyo, 

penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan, diantaranya : 

a. Pihak Pemerintahan, yaitu Bapak Budi Teguh Siantono sebagai 

Kepala Desa Tirtomulyo. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 17 

Mei 2013 di kantor Desa Tirtomulyo. Hasil wawancara yaitu tentang 

kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Desa Tirtomulyo 

Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal. 

b. Pihak Pembuat pasung yaitu Ibu Sri Ngatini pada tanggal 17 Mei 

2013. Hasil wawancara yaitu tentang bagaimana prosesi pembuatan 

pasung  tersebut, dimulai dari pemilihan bahan baku, pengadonan, 

pengemasan hingga penanakan yang memakan waktu hingga 

mencapai 10 jam. Selain itu penulis juga menanyakan ada tidaknya 
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ritual tertentu dalam waktu pembuatan pasung tersebut dan apakah 

ada perbedaan membuat pasung dengan membuat jajanan pasar yang 

lainnya. 

c. Pihak sesepuh desa yaitu Bapak Abdul sebagai sesepuh desa pada 

tanggal 18 Mei 2013. Hasil wawancara yaitu tentang latar belakang 

diadakannya slametan kematian, pemilihan jajanan pasar yang 

khusus diletakkan di dalam besek hingga makna simbolik dan fungsi 

yang terkandung di dalam jajanan pasar tersebut, khususnya pasung. 

Pertanyaan selanjutnya yang penulis ajukan hampir sama dengan 

pertanyaan yang diajukan pada pihak pembuat pasung. 

d. Pihak masyarakat yaitu Bapak Tohirin dan Bapak Jumadi sebagai 

warga masyarakat pada tanggal 18 Mei 2013. Hasil wawancara yaitu 

tentang prosesi slametan dan fungsi dari pasung tersebut versi 

masyarakat serta keikutsertaan masyarakat dalam prosesi slametan 

kematian di Desa Tirtomulyo Kecamatan Plantungan Kabupaten 

Kendal. 

e. Pihak subjek penelitian yaitu keluarga yang mengadakan slametan 

yang terdiri dari Ibu Sumarni dan Ibu Ngatmi serta Bapak Slamet 

dan Bapak Jiono sebagai keluarga pada tanggal 22 Mei 2013. Hasil 

wawancara yaitu faktor yang melatar belakangi diadakannya 

slametan kematian serta apa saja prosesinya. 

f. Tokoh masyarakat yaitu Bapak Agus Sulistyo selaku Ketua RW 01 

Desa Tirtomulyo dan Bapak Ahmad Sholeh selaku Ketua RT 03 RW 
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01 Desa Tirtomulyo. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 19 

sampai 22 Mei 2013 di rumah masing-masing informan dan disaat 

sebelum acara slametan dimulai di rumah duka. Wawancara 

mengenai kondisi sosial, ekonomi warga Desa Tirtomulyo dan 

keikutsertaan masyarakat dalam acara slametan kematian yang 

diadakan di Desa Tirtomulyo, khususnya Dusun Wonokambang. 

3. Dokumentasi 

Data dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain 

adalah data monografi Desa Tirtomulyo, foto subjek dan informan 

penelitian, foto prosesi slametan kematian dan foto jajanan pasar 

khususnya pasung. Foto-foto tersebut dihasilkan sendiri oleh peneliti 

dengan kamera digital.  

 

F. Validasi Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian sering ditekankan pada uji 

validitas. Dalam penelitian kualitatif, kriteria utama terhadap data hasil 

penelitian adalah valid dan objektif. Validitas merupakan derajat ketetapan 

antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat 

dilaporkan oleh penulis, dengan demikian data yang valid adalah data yang 

tidak berbeda antar data yang dilaporkan oleh penulis dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Validitas sangat mendukung 

dalam menentukan hasil akhir penelitian, oleh karena itu diperlukan beberapa 



 

 

 

31 

teknik untuk memeriksa keabsahan data yaitu dengan menggunakan teknik 

triangulasi. 

Triangulasi yang dipakai adalah triangulasi dengan sumber yang 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif 

(Patton dalam Moleong, 2009:178). Triangulasi data ini dapat dicapai dengan 

jalan : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

Tindakan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

membandingkan antara hasil pengamatan tentang kondisi 

geografis/keadaan alam, kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat 

di Desa Tirtomulyo dengan hasil wawancara. Hasil wawancara yang 

diperoleh penulis dari berbagai sumber yang salah satunya dari Kepala 

Desa Tirtomulyo yaitu Bapak Budi Teguh Siantono yang dilaksanakan 

tanggal 17 Mei 2013, penulis bandingkan dengan hasil 

pengamatan/observasi penulis yang dilaksanakan 1 sampai 30 Mei 2013. 

Wawancara dengan bapak Kepala Desa dilakukan secara detail dan 

mendalam dikarenakan penulis menganggap Bapak Kepala Desa 

mengetahui secara detail dan mendalam tentang keadaan wilayah Desa 

Tirtomulyo yang dipimpinnya dan penulis mendapatkan data yang cukup 

banyak. Wawancara dengan Bapak Agus Sulistyo dan Bapak Ahmad 

Sholeh yang dilaksanakan tanggal 19-21 Mei 2013, penulis bandingkan 

dengan pengamatan aktivitas yang terjadi secara keseluruhan di Desa 
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Tirtomulyo, baik aktifitas sosial, ekonomi maupun budaya masyarakat. 

Tujuan membandingkan hasil wawancara dengan pengamatan ketika 

penelitian dilaksanakan agar penelitian mengetahui bagaimana kondisi 

yang sebenarnya di lapangan dengan keterangan wawancara yang 

diperoleh penulis dari para subjek dan informan penelitian. Setelah 

penulis membandingkan data hasil pengamatan dan hasil wawancara 

ternyata terdapat kesesuaian. 

2. 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 

penelitian dan pernyataan subjek yang dikatakan pada masyarakat umum. 

Cara ini dilakukan oleh penulis karena adanya beberapa pertanyaan dari 

informan yang kurang meyakinkan atau masih diragukan kebenaraan 

pernyataannya. Penulis membandingkan pernyataan-pernyataan subjek 

penelitian dengan informan lain yaitu tentang keikutsertaan masyarakat 

dalam acara slametan kematian yang dilakukan di Desa Tirtomulyo, 

khususnya di Dusun Wonokambang ini. Ketika penulis melakukan 

wawancara dengan informan yaitu Bapak Tohirin dan Bapak Jumadi 

yang saat itu berada saat penggalian makam di tempat pemakaman 

mengenai keikutsertaan masyarakat sekitar, informan yang diwawancara 

menjawab bahwa warga masyarakat selalu berantusias dalam mengikuti 
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acara slametan kematian yang diadakan, hal ini dikarenakan masyarakat 

ingin mendoakan roh agar diperlancar jalan menuju alam selanjutnya 

serta ini menjadi bukti penghormatan dan ucapan bela sungkawa 

masyarakat sekitar kepada keluarga yang telah ditinggalkan. Penulis 

meragukan jawaban dan keabsahan keterangan yang diperoleh dari 

informan, sehingga penulis bertanya langsung kepada  Bapak Ahmad 

Sholeh selaku Ketua RT 03 RW 01. Bapak Ahmad Sholeh yang 

diwawancara oleh penulis dengan pertanyaan yang sama mengenai 

keikutsertaan masyarakat sekitar kemudian Bapak Ahmad Sholeh 

memberi keterangan yang sebenarnya bahwa memang benar apa yang 

dikatakan informan bahwa warga masyarakat selalu berantusias dalam 

mengikuti acara slametan kematian yang diadakan oleh keluarga 

masyarakat yang meninggal.  

3. Membandingkan data yang diperoleh dari informan utama dengan 

berbagai pendapat dan perspektif informan lain. 

Penulis melakukan pembanding beberapa pandangan dari berbagai 

pihak terkait tentang tradisi penggunaan pasung dalam slametan 

kematian di Desa Tirtomulyo Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal. 

Pembandingan hasil penelitian ini mencangkup beberapa hal, diantaranya 

adalah tentang fungsi dari pasung tersebut. Berdasarkan informan yang 

penulis wawancarai yaitu Ibu Sri Ngatini pada tanggal 17 Mei 2013 

tentang fungsi pasung dalam bancakan slametan kematian tersebut 

adalah sebagai tongkat pegangan untuk roh, karena ada kepercayaan 
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lokal dari masyarakat Desa Tirtomulyo bahwa apabila ada masyarakat 

yang meninggal maka arwahnya dalam kisaran waktu 40 hari akan tetap 

ada di sekitar rumah tempat tinggalnya saat masih hidup. Kemudian 

penulis juga mewawancarai informan lain, yakni Bapak Abdul sebagai 

sesepuh desa pada tanggal 18 Mei 2013 dengan bahasan yang sama yakni 

tentang fungsi pasung. Bapak Abdul kemudian menjelaskan bahwa 

sebetulnya ada lima macam jajanan pasar yang digunakan dalam 

bancakan slametan kematian tersebut yang mempunyai fungsi atau 

filosofi, yakni pasung yang mempunyai fungsi sebagai tongkat berjalan 

buat roh, apem yang mempunyai fungsi sebagai tempat berteduh atau 

payung, pisang raja yang mempunyai fungsi sebagai kendaraan, krecek 

yang mempunyai fungsi sebagai alas untuk beristirahat dan gemblong 

yang mempunyai fungsi sebagai lem atau perekat dengan keluarga yang 

ditinggalkan karena gemblong mempunyai tekstur yang lengket.  

 

G. Analisis Data 

Dalam proses analisis data terdapat komponen-komponen utama yang 

harus benar-benar dipahami. Komponen tersebut adalah reduksi data, sajian 

data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Analisis data merupakan suatu 

proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, 

kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat 

dirumuskan hipotesis kecil seperti yang disarankan pada data. 
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Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu dimulai dari lapangan 

atau fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan. Analisis data dalam 

penelitian kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data. 

Tahap analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pengumpulan data 

Penulis mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai 

dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan. Hasil  wawancara 

dan observasi di Desa Tirtomulyo ini mencangkup banyak hal, 

khususnya tentang kondisi Desa Tirtomulyo, eksistensi penggunaan 

pasung, prosesi slametan kematian, fungsi yang terkandung di dalam 

pasung dan jajanan yang lain yang ada di dalam besek, cara pembuatan 

pasung, partisipasi masyarakat dalam mengikuti slamtean kematian yang 

diadakan hingga tanggapan masyarakat tentang tradisi penggunaan 

pasung ini, mulai dari pejabat desa setempat hingga ulama desa setempat 

yang menilik dari pandangan keagamaan yang telah dikumpulkan 

menjadi satu dan akan dipersiapkan untuk dianalisis. Seluruh data yang 

didapat peneliti akan dimasukkan ke dalam bank data dan akan diproses 

lebih lanjut. 

2. Reduksi Data 

Dari hasil wawancara dengan sejumlah subjek dan informan, 

observasi dan studi dokumentasi di lapangan, data yang penulis peroleh 

masih luas dan banyak, kemudian penulis menggolongkan dan 

mengarahkan sesuai dengan fokus penelitian yaitu mengenai kondisi fisik 
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dan sosial, ekonomi serta budaya masyarakat Desa Tirtomulyo, tradisi 

penggunaan pasung dalam slametan kematian, eksistensi penggunaan 

pasung dalam slametan kematian dan fungsi yang terkandung di dalam 

pasung bagi masyarakat desa Tirtomulyo. Kegiatan reduksi data ini 

membantu penulis dalam menganalisis data yang diperlukan, 

menggolongkan, mengarahkan dan membuang data yang dirasakan 

belum diperlukan serta memberikan gambaran yang lebih tajam tentang 

hasil pengamatan dan mempermudah penulis untuk mencari data apabila 

sewaktu-waktu diperlukan. 

3. Penyajian Data 

Penyajian data dilakukan oleh penulis untuk kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Kegiatan ini dilakukan 

oleh penulis dengan cara hasil reduksi yang sudah dilakukan tentang 

tradisi penggunaan pasung dalam slametan kematian di Desa Tirtomulyo 

ini dalam penyajiannya kemudian lebih disederhanakan menjadi suatu 

kerangka atau hasil penelitian yang sudah dianalisis dalam bentuk 

diagram atau grafis. 

4. Pengambilan kesimpulan atau verifikasi 

Verifikasi penulis lakukan setelah penyajian data selesai dan 

ditarik kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah 

dianalisis dengan konsep. Verifikasi yang telah dilakukan dan hasilnya 

diketahui, memungkinkan kembali penulis menyajikan data yang lebih 

baik. Hasil dari verifikasi tersebut dapat digunakan oleh penulis sebagai 
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data penyajian akhir, karena telah melalui proses analisis umtuk kedua 

kalinya sehingga kekurangan data pada analisis tahap pertama dapat 

dilengkapi dengan hasil analisis tahap kedua. Maka dari situ akan 

diperoleh akhir atau kesimpulan yang baik. 

Model analisis interaktif menurut Miles dan Huberman dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 

                                                                                                                     

 

 

 

                      

 Komponen analisis data model interaktif (Milles 1992:19) 

 

Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling 

mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama penulis melakukan penelitian 

di Balai Desa dengan melakukan wawancara dengan Kepala Desa 

Tirtomulyo dan selanjutnya penulis melakukan observasi di Desa 

Tirtomulyo dengan mengadakan wawancara atau observasi yang disebut 

tahap pengumpulan data dengan informan. Karena lama tidak ada 

masyarakat desa yang meninggal, maka penulis menunggu sampai ada 

masyarakat desa yang meninggal untuk melakukan wawancara dengan 

subjek penelitian. Setelah data yang dikumpulkan dirasa sudah cukup 

Pengumpulan Data 

Reduksi Data 

Penarikan Kesimpulan atau 

Verifikasi 

Penyajian Data 



 

 

 

38 

maka diadakan reduksi data, selain itu pengumpulan data juga digunakan 

untuk penyajian data. Apabila ketiga tahap tersebut sudah dilakukan, 

maka diambil suatu keputusan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan 

penulis lakukan setelah data tersusun rapi dan sistematis disajikan dalam 

bentuk kalimat yang difokuskan pada kajian Antropologi Agama 

mengenai Tradisi Penggunan Pasung Dalam Slametan Kematian Di Desa 

Tirtomulyo Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Desa Tirtomulyo 

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Tirtomulyo. Desa 

Tirtomulyo termasuk ke dalam salah satu dari 12 desa yang ada di 

Kecamatan Plantungan, yakni Desa Bendosari, Desa Blumah, Desa Jati, 

Desa Jurangagung, Desa Karanganyar, Desa Kediten, Desa 

Manggungmangu, Desa Mojoagung, Desa Tirtomulyo, Desa 

Tlogopayung, Desa Wadas dan Desa Wonodadi.  

 

Gambar 1. Desa Tirtomulyo 

 

(Sumber Dokumentasi Penulis) 
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Di Desa Tirtomulyo ini penulis menemukan suatu kebudayaan 

atau tradisi peninggalan dari leluhur berupa penggunaan pasung di dalam 

acara slametan kematian. Tradisi ini tidak ditemukan oleh penulis di 

daerah-daerah lain di sekitar Desa Tirtomulyo Kecamatan Plantungan 

sehingga menjadikan penggunaan pasung di dalam slametan kematian ini 

menjadi tradisi yang khas yang ada di Desa Tirtomulyo. Masyarakat di 

Desa Tirtomulyo juga masih memerankan sosialisasi khas masyarakat 

pedesaan yang lebih mengutamakan gotong royong dan sistem 

kekerabatan yang kental yang kemudian menjadi salah satu faktor masih 

terjaganya tradisi budaya penggunaan pasung  tersebut. 

Penelitian ini difokuskan pada Dusun Wonokambang. Dusun 

Wonokambang menjadi salah satu dari 7 Dusun yang masuk ke dalam 

wilayah administrasi dari Desa Tirtomulyo selain dari Dusun Plantungan, 

Dusun Wonokerso, Dusun Wonotirto, Dusun Saron, Dusun Gondangan 

dan Dusun Sikemplong. Dusun Wonokambang sendiri  terdiri dari 1 RW 

dan 6 RT. Penulis memfokuskan penelitian di Dusun Wonokambang 

karena pada saat penelitian berlangsung di Dusun Wonokambang ini ada 

salah satu warga masyarakat yang meninggal dunia sehingga penulis 

dapat mengambil informasi dari informan maupun subjek penelitian yang 

ada di Dusun Wonokambang. 

Pendidikan masyarakat Desa Tirtomulyo pada umumnya 

mayoritas adalah tamatan Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah 

Pertama, dengan persentase yang tidak bersekolah sebanyak 24.50 %, 
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tidak tamat SD sebanyak 30.21 %, tamat SD sebanyak 24.52 % dan tamat 

SMP sebanyak 10.13 %, akan tetapi walaupun pada kenyataanya sekarang 

sudah mulai banyak anak-anak dari Desa Tirtomulyo melanjutkan 

pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi dikarenakan masyarakat sudah 

menyadari bahwa pendidikan memang sangat penting untuk 

kelangsungan hidup bermasyarakat.  

 

Tabel 4.1 Penduduk Menurut Pendidikan 

No Pendidikan Jumlah 

(Jiwa) 

Persentase 

(%) 

1 Tamatan Akademi/P. 

Tinggi  

38 0.29 

2 Tamatan SLTA 879 6.56 

3 Tamatan SLTP 1.342 10.13 

4 Tamatan SD 3.269 24.52 

5 Tidak Tamat SD 4.022 30.21 

6 Belum Tamat SD 479 3.63 

7 Tidak Sekolah 3.290 24.5 

 Jumlah 13.319 100.00 

(Sumber Data Monografi Desa Tirtomulyo Tahun 2012) 

 

Kenyataan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa 

Tirtomulyo masih bisa dikatakan belum tinggi untuk generasi dewasa 

sampai tua inilah yang menyebabkan tradisi yang merupakan warisan dari 

leluhur berupa penggunaan pasung dalam slametan kematian masih 
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terjaga dengan baik. Adanya anggapan ora ilok sebagai kata larangan 

yang menjadi patok atau batas masyarakat dalam bertindak dan 

berperilaku di dalam lingkungan sosialnya juga ikut berpengaruh di dalam 

terjaganya pola dan tradisi penguunaan pasung dalam kegiatan slametan 

kematian yang ada di Desa Tirtomulyo. Masyarakat masih sangat takut 

untuk melanggar patern ora ilok ini karena adanya ketakutan akan 

menerima hukuman-hukuman yang dipercayai oleh masyarakat sekitar 

sebagai hukuman dari leluhur mereka. 

 

2. Aspek  Kehidupan Masyarakat 

a. Kondisi Sosial Budaya 

Desa Tirtomulyo dikepalai oleh seorang Kepala Desa atau 

Lurah yaitu Bapak Teguh Budi Siantono (49 tahun). Kepala Desa 

bertindak sebagai kepala pemerintahan yang bertugas mengatur dan 

mengawasi roda pemerintahan Desa Tirtomulyo. Kepala Desa dipilih 

oleh warga masyarakat Desa Tirtomulyo yang sudah memiliki hak 

pilih dalam kegiatan pemilihan Lurah. Kepala Desa dalam 

menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat desa yang lain, yakni 

Carik, Lebe, Bekel, Modin, Bayan, Kamituwa dari berbagai Dusun 

dan Kaur Hansip. 

Kondisi Desa Tirtomulyo khususnya Dusun Wonokambang 

dalam aspek sosial, hubungan antar anggota masyarakat berjalan 

dengan norma yang berlangsung di masyarakat. Interaksi yang terjalin 
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antar individu menunjukkan adanya suatu nilai kerukunan yang 

dijunjung tinggi oleh masyarakat. Konflik sosial dalam masyarakat 

jarang dan bahkan hampir tidak pernah terjadi. Sebaliknya, kegiatan 

kerjasama antar warga masyarakat masih terjalin dengan baik, 

contohnya gotong royong dalam pembangunan desa ataupun dalam 

hajatan. Hubungan antar masyarakat masih termasuk interaksi 

paguyuban khas masyarakat pedesaan. Gotong royong masih berlaku 

dan dijunjung tinggi di Desa Tirtomulyo, seperti halnya saat ada salah 

satu warga masyarakat desa yang meninggal maka warga masyarakat 

yang lain akan bergotong royong dalam menyiapkan segala yang 

dibutuhkan, seperti menggali makam di tempat pemakaman umum 

desa yang dilakukan secara bergotong royong dan swadaya khas 

masyarakat pedesaan. 

 

Gambar 2. Kegiatan di pemakaman 

 

 

 

 

 

 

(Sumber Dokumentasi Penulis) 

 



 

 

 

44 

Masyarakat juga berpartisipasi di dalam acara slametan 

kematian yang diadakan oleh pihak keluarga, hal ini bisa dibuktikan 

waktu penulis melakukan obeservasi maupun wawancara bahwa minat 

masyarakat desa untuk mengikuti slametan kematian pada saat ada 

anggota masyarakat yang minggal sangat besar, bahkan hampir 

seluruh warga masyarakat laki-laki mengikuti prosesi slametan 

kematian ini dan untuk warga masyarakat yang perempuan membantu 

pihak keluarga untuk mengurusi di wilayah dapur, dengan diperkuat 

oleh pernyataan Bapak Ahmad Sholeh (57 tahun) selaku Ketua RT 03 

RW 01 saat penulis wawancarai di rumah duka sesaat sebelum acara 

slametan kematian dilaksanakan, sebagai berikut : 

” ..nggeh ngoten mas, menawi onten warga seng sedo nggeh 

biasane do nderek slametan, tapi biasane seng nderek yo 

bapak-bapak kadang ibu-ibu yo do nderek tapi katahe do 

ngrewangi neng pawon masak-masak... “ (Wawancara 22 

Mei 2013) 

Arti : “ ..ya begitu mas, kalau ada warga yang meninggal 

biasanya warga ikut slametan tapi biasanya yang ikut hanya 

bapak-bapak kadang juga ibu-ibu juga ikut tapi kebanyakan 

membantu di dapur untuk masak.. “ 

 

Penulis juga menemui keadaan ini saat mengikuti kegiatan 

slametan kematian, dimana banyak warga masyarakat yang ikut serta 

dalam kegiatan slametan kematian ini baik laki-laki maupun yang 

perempuan. Kegiatan slametan kematian ini diadakan setelah sholat 

Isya atau sekitar pukul 20.00 WIB dengan dipimpin oleh Bapak Abdul 

Kohir (76 tahun) yang bertindak sebagai sesepuh desa dan pembacaan 

Tahlil dan Surat Yasinnya dipimpin oleh Bapak Ustad Junaedi (46 
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tahun), seperti bahasan teori fungsionalisme struktural yang 

diungkapkan oleh Talcott Parsons (dalam George Ritzer-Douglas J. 

Goodman, 2004) membahas adaptasi (Adaptation) tentang bagaimana 

sebuah sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan 

menyesuaikan lingkungan  itu dengan kebutuhannya, dalam hal ini 

penggunaan pasung dalam slametan kematian yang secara tradisi 

masuk kedalam warisan budaya leluhur yang bersifat kejawen 

menyesuaikan diri dengan cara berakulturasi dengan agama yang 

berkembang di masyarakat desa, dalam hal ini agama Islam dengan 

cara memadukan penggunaan pasung dalam slametan kematian ini 

dengan menyisipkan pembacaan Tahlil dan Surat Yasin di dalam 

acara slametan tersebut. Dalam integrasi disebutkan bahwa sistem 

harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi 

komponennya, dalam hal ini setiap komponen, baik sesepuh desa 

sebagai yang dituakan di dalam masyarakat dalam hal ini Bapak 

Abdul Kohir (76 tahun) mampu bekerja sama dengan ulama setempat 

sebagai yang dihormati di masyarakat, dalam hal ini Bapak Ustad 

Junaedi (46 tahun). 
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Gambar 3. Kegiatan Slametan Kematian 

 

 

 

 

 

 

(Sumber Dokumentasi Penulis) 

 

Keluarga dari Ibu Sumarni (45 tahun) mengadakan slametan 

kematian untuk memperingati 3 hari meninggalnya sang suami, 

almarhum Bapak Suyatno yang meninggal dikarenakan sakit. 

Keluarga Ibu Sumarni mengadakan slametan kematian ini untuk 

mendoakan almarhum Bapak Suyatno agar diberi kelancaran untuk 

mencapai kehidupan yang selanjutnya, seperti apa yang penulis 

dapatkan saat mewawancarai adik dari almarhum yaitu Bapak Slamet 

(40 tahun), sebagai berikut : 

“..kluarga ngadake slametan iki yo tujuane ge ndongake 

almarhum mas, lha piye neh wong kuwi wes dadi tradisi 

nang kene, ben almarhum kuwi dijembarke dalane, 

dilancarke tekan alam liyane kono mas..” (Wawancara 22 

Mei 2013) 

Arti : “..keluarga mengadakan slametan ini bertujuan untuk 

mendoakan almarhum mas, ya bagaimana lagi itu (slametan 

kematian) kan sudah menjadi tradisi disini, agar almarhum 

dilebarkan jalannya, diberi kelancaran menuju ke alam 

lainnya sana mas..”  
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Masyarakat Desa Tirtomulyo masih sangat meyakini bahwa 

apabila keluarga yang meninggal mengadakan slametan kematian, 

maka jalan roh menuju ke kehidupan selanjutnya akan semakin lancar, 

dan dengan didukung oleh penggunaan jajanan-jajanan pasar yang 

menurut kepercayaan mempunyai fungsi-fungsi dan makna di 

dalamnya akan semakin membantu roh mencapai alam barzah. 

Slametan kematian ini sebetulnya adalah tradisi budaya yang ada 

sejak jaman dahulu, jadi keberadaannya di Desa Tirtomulyo ini sudah 

turun temurun dari para leluhur. Slametan sendiri merupakan warisan 

dari jaman dahulu, saat kerajaan-kerajaan Jawa seperti Majapahit dan 

Mataram Kuno masih berkuasa. Masyarakat di Desa Tirtomulyo 

sendiri sudah menganut agama Islam, akan tetapi masyarakatnya 

masih melestarikan kebudayaan leluhur yang notabene adalah budaya 

kejawen, tetapi masyarakat desa sekarang sudah mulai 

mengakulturasikan budaya kejawen tersebut dengan agama yang 

berkembang di dalam masyarakat, dalam hal ini adalah agama Islam 

sehingga menjadikan tradisi slametan kematian di Desa Tirtomulyo, 

khususnya Dusun Wonokambang masih eksis sampai sekarang. 
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b. Kondisi Ekonomi 

Penduduk Desa Tirtomulyo dapat digolongkan berdasarkan 

mata pencaharian sebagai berikut : 

 

Tabel 4.2 Penduduk Menurut Mata Pencaharian 

                          (Bagi umur 16 tahun keatas) 

No Mata Pencaharian Jumlah (Jiwa) Persentase 

(%) 

1 Petani Sendiri 1.946 21.08 

2 Buruh Tani 5.160 55.90 

3 Buruh Bangunan 367 3.97 

4 Pedagang 962 10.42 

5 Jasa 254 2.75 

6 Pegawai Negeri(Sipil/TNI) 471 5.1 

7 Pensiunan 70 0.75 

 Jumlah 9.230 100.00 

(Sumber Data Monografi Desa Tirtomulyo Tahun 2012) 

 

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa kondisi perekonomian 

masyarakat Desa Tirtomulyo sebagian besar menitik beratkan pada 

sektor pertanian, dengan lebih dari 55.90 % sehingga masyarakatnya 

banyak yang bermata pencaharian sebagai petani, baik pemilik lahan 

maupun buruh tani.  Pertanian di Desa Tirtomulyo terfokus pada 

penanaman padi pada saat musim penghujan, dan pada saat musim 
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kemarau terfokus pada penanaman hasil tanaman tegalan seperti 

jagung, singkong dan kacang tanah. Masyarakat Desa Tirtomulyo 

selain bercocok tanam juga ada yang berprofesi seperti berdagang, 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan berwirausaha. Kondisi ekonomi dari 

masyarakat desa Tirtomulyo yang mayoritas sebagai petani khas 

pedesaan inilah yang kemudian juga menjadi faktor pendorong dalam 

terjaganya pola tradisi penggunaan pasung di dalam slametan 

kematian yang sudah menjadi warisan dari leluhur masyarakat. 

Masyarakat Desa Tirtomulyo yang mayoritas sebagai petani ini juga 

mempengaruhi dari isi bancakan yang mayoritas makanan-makanan 

sederhana hasil pertanian warga masyarakat. 

 

B.  Sekilas Tentang Pasung 

Pasung menjadi salah satu jajanan atau makanan khas 

kebudayaan Jawa yang menjadi warisan kebudayaan sejak turun temurun 

dari jaman dahulu dan keberadaannya masih ada sampai jaman sekarang 

walaupun sudah sedikit sulit untuk ditemukan. Pasung selalu digunakan 

dalam setiap upacara atau kegiatan adat dari  masyarakat Jawa yang 

kemudian menjadi makanan wajib dalam setiap kegiatan tersebut. Di 

dalam setiap kegiatan, pasung memiliki makna, baik simbolik dan 

fungsional yang berbeda-beda di setiap kegiatannya. Keberadaan pasung 

menjadi pokok dalam setiap acara adat Jawa yang dilaksanakan oleh 

masyarakat. 
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Pembuatan pasung sendiri memerlukan ketelatenan dan kesabaran 

karena memerlukan waktu yang relatif lama untuk sekedar pembuatan 

jajanan tradisional. Dalam setiap prosesnya, pembuatan pasung 

memerlukan waktu sekitar 12 jam yang biasanya dilakukan oleh pembuat 

pasung yang dibantu oleh masyarakat sekitar atau pemesan pasung. 

Pasung ini tidak dibuat setiap waktu, hanya pada saat ada pesanan saja 

untuk pembuatan pasung tersebut, jadi dalam keseharian jajanan pasar ini 

jarang ditemui. 

 

Gambar 3. Gambar Pasung 

 

(Sumber Dokumentasi Ibu Sri Ngatini) 

 

Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan pasung ini 

sendiri sebagian besar merupakan bahan yang mudah ditemui di dalam 

kebudayaan Jawa, seperti tepung beras, santan, gula, pandan dan 
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sebagainya. Bahan-bahan tersebut sebagian besar masih asli dari warisan 

leluhur jaman dahulu yang hingga saat ini masih dipertahankan 

keasliannya dan sedikit mengalami perubahan mengikuti perkembangan 

jaman, seperti warna yang dahulu hanya didominasi dengan warna putih, 

sekarang sudah ada yang menggunakan warna merah muda, seperti 

kutipan wawancara penulis dengan Ibu Sri Ngatini (58 tahun) selaku 

pembuat pasung di Desa Tirtomulyo, 

 

“..disek jaman nyong cilik warnane iseh putih tok, tapi saiki wes 

macem-macem, ono seng jambon barang, tapi warna ora 

ngaruh neng kanggone pasung kui..” (Wawancara 17 Mei 

2013). 

Arti : “..jaman dahulu waktu saya kecil warnanya Cuma putih 

saja, tapi sekarang sudah macam-macam, ada yang merah muda 

juga, tetapi warna tidak berpengaruh dalam fungsi pasung 

tersebut..” 

 

 

Berdasarkan kutipan wawancara yang penulis dapatkan dari 

pembuat pasung tersebut menandakan bahwa ada perkembangan dalam 

pembuatan atau bahan yang digunakan dalam pembuatan pasung yaitu 

pemberian warna, yang semula hanya dominan putih tetapi sekarang sudah 

mengalami perkembangan dengan pemilihan warna merah muda untuk 

pasung yang dibuat. Penggunaan pewarna makanan tersebut bertujuan 

hanya untuk membuat warna pasung itu bervariasi dan tidak ada makna 

atau fungsi simbolik lainnya. 

Pasung sendiri memiliki bentuk kerucut seperti corong yang 

dibungkus dengan daun pisang atau bambu dan dimasak dengan cara 
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dikukus dalam wadah atau dandang, dalam maknanya sendiri di dalam 

kegiatan slametan kematian pasung dipercaya sebagai tongkat untuk roh 

anggota masyarakat yang meninggal dengan diperkuat bentuk pasung 

sendiri yang berbentuk kerucut menyerupai tongkat. Masyarakat Desa 

Tiromulyo percaya bahwa pasung dapat membantu kelancaran perjalanan 

roh anggota masyarakat yang meninggal menuju ke kehidupan 

selanjutnya, seperti petikan wawancara yang penulis lakukan dengan salah 

satu tokoh masyarakat Desa Tirtomulyo, yaitu Bapak Agus Sulistyo (50 

tahun) selaku Ketua RW 01 : 

“..kalau kata embah saya dulu, pasung itu ya berfungsi sebagai 

tongkat agar si arwah diperlancar jalannya menuju ke alam 

barzah mas..” (Wawancara 21 Mei 2013) 

 

 Di Desa Tirtomulyo sendiri, pasung digunakan dalam slametan 

kematian apabila ada anggota masyarakat yang meninggal. Keluarga 

almarhum akan mengadakan slametan yang bertujuan untuk mendoakan 

dan sebagai penghormatan untuk anggota keluarga yang telah meninggal. 

Masyarakat percaya bahwa pasung tersebut dapat mengantarkan roh 

anggota keluarga yang meninggal tersebut untuk menuju ke alam 

selanjutnya dengan lancar tanpa halangan. Kepercayaan yang sudah ada 

sejak jaman dahulu ini masih dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat 

desa, karena masyarakat beranggapan bahwa apabila tidak melaksanakan 

tradisi ini akan merasa berdosa kepada anggota keluarga yang telah 

meninggal, dan dengan melaksanakan tradisi ini cara masyarakat untuk 

memberikan penghormatan dan doa kepada anggota keluarga atau 
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masyarakat yang telah meninggal. Tradisi ini sudah ada sejak jaman 

dahulu dan merupakan warisan leluhur yang kemudian diteruskan oleh 

masyarakat di Desa Tirtomulyo sebagai satu kewajiban saat melaksanakan 

upacara atau kegiatan adat Jawa, khususnya slametan kematian. 

Masyarakat Desa Tirtomulyo percaya bahwa apabila ada anggota 

masyarakat yang meninggal, maka rohnya akan berada di lingkungan 

sekitar tempat tinggal selama 40 hari pertama dan dengan melaksanakan 

tradisi slametan kematian menggunakan pasung ini adalah cara 

masyarakat menghormati dan mendoakan roh anggota masyarakat atau 

keluarga yang telah meninggal tersebut. 

 

C. Tradisi Penggunaan Pasung dalam Slametan Kematian                                                                                                                                                                                                                                                    

Tradisi peninggalan leluhur yang sudah ada sejak jaman dahulu 

ini masih dipegang teguh oleh masyarakat di Desa Tirtomulyo khususnya 

di Dusun Wonokambang, dengan adanya bukti bahwa dalam acara 

slametan kematian ini di dalam besek terdapat kelima jajanan pasar yang 

kesemuanya mempunyai fungsi yang berbeda. Penggunaan jajanan-jajanan 

pasar ini, termasuk di dalamnya pasung dengan berbagai fungsi dan 

makna yang terkandung di dalamnya ini diperkuat oleh penuturan Bapak 

Abdul Kohir (76 tahun) sebagai sesepuh desa setempat. 

“..jane jajanane kuwi ono lima le, pasung, gemblong, gedang 

raja, krecek karo seng terakhir apem. Kelimone kuwi duwe 

filosofi dewe. Nek pasung jare mbah-mbah jaman biyen kuwi ge 

tekene wong mati, nek gemblong ge ngraketke wong mati karo 

kluargane, nek gedang raja ge tumpakane wong mati kuwi, nek 
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krecek ge alas turu lan seng terakhir apem kuwi ge payunge 

wong mati..” (Wawancara 18 Mei 2013). 

Arti : “..jadi jajanan itu sebenarnya ada lima le, pasung, 

gemblong, pisang raja, krecek dan apem. Kelimanya itu 

mempunyai filosofi sendiri-sendiri. Kalau pasung kata mbah-

mbah jaman dahulu untuk tongkatnya orang meninggal, kalau 

gemblong untuk merekatkan orang meninggal dengan 

keluarganya, kalau pisang raja untuk kendaraannya orang 

meninggal itu, kalau krecek untuk alas tidur dan yang terakhir 

apem itu untuk payungnya orang mati..” 

 

Dalam kutipan wawancara di atas, Bapak Abdul Kohir (76 tahun) 

selaku sesepuh desa setempat menceritakan bahwa dalam tradisi slametan 

yang ada di Desa Tirtomulyo menggunakan jajanan pasar yang berjumlah 

lima jenis yang kesemuanya wajib ada di dalam besek yang disertakan di 

dalam bancakan slametan kematian di Desa Tirtomulyo. 

Pasung,  menjadi jajanan pasar yang pertama yang menjadi topik 

dalam pembahasan skripsi ini. Jajanan pasar ini selalu ada di slametan 

kematian di Desa Tirtomulyo karena mempunyai fungsi yang sangat 

penting untuk masyarakat maupun roh anggota masyarakat yang telah 

meninggal. Untuk masyarakat sendiri, pasung mempunyai fungsi sebagai 

sarana penghormatan kepada roh anggota masyarakat yang telah 

meninggal karena ada kepercayaan lokal yang mengatakan bahwa pasung 

akan membantu roh anggota masyarakat tersebut untuk memperoleh 

kelancaran jalan menuju ke kehidupan selanjutnya. Masyarakat akan 

merasa berdosa apabila di dalam slametan kematian tidak menyertakan 

pasung di dalam berkatnya. 
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Apem menjadi makanan atau jajanan selanjutnya yang juga 

mempunyai fungsi yang sangat penting di dalam slametan kematian. 

Dalam acara kegiatan slametan kematian, apem dipercaya oleh masyarakat 

mempunyai fungsi sebagai payung atau alat berteduh roh masyarakat yang 

telah meninggal. Masyarakat percaya bahwa dalam 40 hari pertama setelah 

kematian, roh dari anggota masyarakat yang meninggal tersebut akan 

berada di sekitar tempat tinggalnya sebelum melanjutkan perjalanan ke 

kehidupan selanjutnya. 

Krecek menjadi jajanan yang ketiga yang ada di setiap kegiatan 

slametan kematian di Desa Tirtomulyo. Masyarakat Desa Tirtomulyo 

percaya bahwa krecek ini mempunyai fungsi sebagai alas tidur atau tempat 

beristirahat roh anggota masyarakat yang telah meninggal selama 40 hari 

pertama di sekitar tempat tinggalnya tersebut. Masyarakat memercayai 

bahwa roh anggota masyarakat yang telah meninggal juga membutuhkan 

tempat beristirahat di dalam 40 hari pertama setelah meninggal sebelum 

melanjutkan perjalanannya lagi ke kehidupan selanjutnya, dan krecek 

dipercayai oleh masyarakat sebagai tempat istirahatbagi roh tersebut. 

Gemblong atau jadah menjadi makanan selanjutnya yang juga 

ditemukan di dalam slametan kematian di Desa Tirtomulyo. Masyarakat 

percaya bahwa gemblong ini berfungsi sebagai perekat batin antara roh 

anggota masyarakat yang telah meninggal dengan keluarga yang masih 

hidup dikarenakan sifat gemblong ini yang lengket. 
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Gedhang raja atau pisang raja menjadi makanan yang terakhir 

yang wajib ada di dalam slametan kematian di Desa Tirtomulyo. 

Masyarakat Desa Tirtomulyo percaya bahwa pisang raja ini mempunyai 

fungsi sebagai kendaraan bagi roh anggota masyarakat yang telah 

meninggal selama 40 hari pertama setelah meninggal dan selama berada di 

sekitar lingkungan tempat tinggalnya. 

Kelima jajanan tersebut mempunyai makna atau filosofi yang 

berbeda di tiap jenisnya yang kesemuanya dipercaya masyarakat lokal 

sangat diperlukan oleh roh yang meninggal yang nantinya akan 

memperlancar jalan menuju ke alam barzah. Kutipan wawancara dengan 

Bapak Abdul Kohir tersebut menggambarkan betapa pentingnya kelima 

jajanan pasar tersebut di dalam slametan kematian yang kemudian 

membuat masyarakat desa enggan dan bahkan tidak berani untuk 

melanggar dengan cara tidak menyertakan salah satu atau kelima jajanan 

pasar khususnya pasung tersebut di dalam slametan kematian.  

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Sri Ngatini (58tahun) 

selaku pembuat pasung maupun jajanan-jajanan pasar lainnya saat 

diwawancarai oeh penulis mengatakan bahwa : 

“..nggawe pasung kuwi angel-angel gampang nang, angele yo 

prosese kuwi seng suwi, iso ngasi 12 jam. Nyong biasane gawe 

pasung seng arep dinggo Rebo sore misale yo, kuwi nggawene 

iso seko jam 2 wengi kok. Nek gampange, bahane kuwi sitik ora 

akeh mung glepung tok kuwi seng utama, bedo karo nggawe 

jajanan liyane. Nyong biasane yo njaluk tulung karo tonggo 

teparo ge ngrewangi gawe pasung iki nang masalahe nyong 

kangelan nek nggawe dewekan koyo njunjung dandang mbek 

ngulenine..” (Wawancara 17 Mei 2013). 
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Arti : “..membuat pasung itu susah-susah mudah nang, susahnya 

ya prosesnya itu yang lama, bisa sampai 12 jam. Saya biasanya 

membuat pasung yang akan dipakai hari Rabu sore saja, 

membuatnya bisa dari pukul 2 dini hari. Kalau mudahnya, 

bahannya itu sedikit tidak banyak Cuma glepung (tepung beras) 

saja yang utama, berbeda dengan membuat jajanan lainnya. 

Saya biasanya juga meminta bantuan tetangga untuk membantu 

membuat pasung ini masalahnya saya kesulitan kalau membuat 

sendirian seperti mengangkat dandang dan mengaduk adonan.” 

 

Dalam pembuatan pasung  ini, menurut Ibu Sri Ngatini (58 tahun) 

dalam wawancara dengan penulis mengatakan bahwa pembuatan pasung 

ini sedikit susah karena memerlukan waktu yang sangat lama, hampir 

mencapai 12 jam dikarenakan dalam pengukusannya berbeda dengan 

membuat jajanan pasar lainnya.Pasung dibuat dengan bahan baku utama 

tepung beras dibungkus dengan daun pisang ataupun daun bambu, yang 

kemudian ditanak dengan menggunakan dandang atau kukusan. Dalam 

pembuatannya, pasung ini sendiri tidak menggunakan filosofi khusus 

sebagai bentuknya tetapi hanya memang bentuk dari pasung itu tersebut 

yang sudah runcing di salah satu ujungnya sejak jaman dahulu.  Pasung 

tersebut menurut Ibu Sri dalam proses pembuatannya juga tidak ada ritual 

atau proses tertentu, sama seperti pembuatan jajanan pasar yang lainnya, 

akan tetapi biasanya Ibu Sri Ngatini meminta bantuan kepada tetangga 

sekitar atau si pemesan pasung dalam proses pembuatannya dengan cara 

biasanya ikut membantu untuk mengangkat dandang atau dalam 

penyediaan bahan baku, seperti bahasan teori Talcott Parsons (dalam 

George Ritzer-Douglas J. Goodman, 2004)  yang menerangkan bahwa 

integrasi sistem, dalam hal ini Ibu Sri Ngatini sebagai pembuat pasung 
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akan bekerja sama dengan sistem yang lain, yaitu seperti pemesang 

pasung atau masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembuatan pasung 

seperti contohnya penyediaan bahan baku dan sebagainya. Pasung tersebut 

tidak dibuat sewaktu-waktu karena memang proses pembuatannya yang 

memakan waktu lama. Ibu Sri Ngatini (58 tahun) sebagai ahli pembuat 

pasung yang sering dipercayai membuat pasung oleh masyarakat di sekitar 

Desa Tirtomulyo hanya membuat pasung apabila ada pesanan saja, seperti 

untuk kegiatan tradisi slametan kematian tersebut. 

 

D. Eksistensi Penggunaan Pasung dalam Slametan Kematian 

Pasung sebagai salah satu makanan atau jajanan khas dari 

kebudayaan Jawa sudah banyak dikenal diberbagai tempat, menjadi 

jajanan pasar yang sekarang sudah jarang ditemui bahkan hampir punah 

penggunaannya. Dalam tradisi slametan kematian di Desa Tirtomulyo ini, 

penggunaan pasung sudah menjadi tradisi sejak jaman dahulu. Tradisi ini 

merupakan peninggalan dari masyarakat yang hidup sebelum masyarakat 

yang sekarang menempati Desa Tirtomulyo tersebut. Patern ora ilok yang 

kemudian menjadi salah satu faktor dari masyarakat untuk masih 

melaksanakan tradisi penggunaan pasung dalam slametan kematian 

tersebut. Masyarakat masih sangat takut untuk melanggar patern tersebut, 

dengan tidak menggunakan pasung dalam slametan kematian karena takut 

berimbas pada roh yang menurut kepercayaan masyarakat lokal nantinya 

akan mendapatkan hambatan dalam perjalanannya untuk menuju ke alam 
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barzah.  Pernyataan ini diperkuat oleh wawancara dengan Bapak Abdul 

Kohir (76 tahun) dalam wawancara dengan penulis : 

“..neng njero bancakan iki yo wajib kudu ono jajanan lima kuwi 

le, nek ora jare mbah-mbah jaman ndisek kuwi ra ilok..” 

(Wawancara 18 Mei 2013). 

Arti : “..di dalam bancakan itu ya wajib ada jajanan lima itu le, 

kalau kata leluhur jaman dahulu itu ra ilok..” 

 

Berdasarkan wawancara di atas, kemudian dapat disimpulkan 

bahwa keberadaan kelima jajanan pasar khususnya pasung di dalam 

bancakan sangat wajib dan tidak bisa digantikan oleh jajanan lain, karena 

masyarakat masih sangat takut untuk tidak melaksanakan tradisi ini. 

Tradisi penggunaan pasung ini masih eksis dikarenakan memiliki 

beberapa fungsi, yakni dalam slametan sebagai sarana penghormatan dan 

penghantar doa untuk roh anggota masyarakat yang telah meninggal agar 

dalam perjalanannya menuju ke kehidupan selanjutnya diberikan 

kelancaran dan fungsi berikutnya untuk roh itu sendiri sebagai tongkat 

atau pegangan dalam kehidupan selanjutnya. Hal senada juga diungkapkan 

oleh Ibu Ngatmi (70 tahun) saat diwawancara oleh penulis. 

“..mbiyen wes tau le, pas matine bojoku, matang puluh dinone 

ki bocah-bocah lali ora nyediake pasung mergane seng tukang 

gawe lagi lungo, njur diganti mbek jenang. Aku le nggetuni 

nganti nangis, mergane misake bojoku neng kono le. Kuwi jare 

wong-wong jaman ndisek..” (Wawancara 22 Mei 2013). 

Arti : “..dahulu pernah le, waktu meninggalnya suami saya, 

empat puluh harinya anak-anak lupa tidak menyediakan pasung 

karena yang biasa membuat sedang pergi, kemudian diganti 

dengan jenang. Saya menyesal sampai menangis, karena kasihan 

suami saya di sana le. Itu kata orang-orang jaman dahulu..” 
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Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ngatmi di atas kemudian 

dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan pasung dalam slametan 

kematian sangat penting dan tidak dapat digantikan oleh jajanan ataupun 

makanan yang lain seperti bahasan teori Talcott Parsons (dalam George 

Ritzer-Douglas J. Goodman, 2004)  tentang AGIL yang merujuk Goal 

Attainment atau tujuan bahwa tujuan dari penggunaan pasung tersebut 

adalah sebagai pelancar jalan untuk roh dalam kehidupan selanjutnya. 

Masyarakat masih percaya bahwa apabila pasung atau  salah satu dari 

kelima jajanan pasar itu tidak terdapat di dalam bancakan saat slametan 

kematian akan berdampak buruk kepada roh di alam sana. Roh dipercaya 

akan mendapatkan hambatan dalam jalannya menuju ke alam barzah, 

itulah yang kemudian menjadikan masyarakat masih sangat menghormati 

dan menjujung tinggi kebudayaan leluhur berupa  penggunaan pasung 

dalam slametan kematian karena dipercaya berdampak buruk untuk roh 

yang telah meninggal.  

Penggunaan pasung dalam slametan kematian di Desa 

Tirtomulyo juga mengalami proses perkembangan dinamis mengikuti 

perkembangan jaman sekarang. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 

pemilihan warna jajanan pasung ini yang tidak harus putih seperti jaman 

dahulu, tapi sudah menggunakan pewarna makanan seperti warna merah 

muda dan cokelat. Pemilihan warna yang beragam ini bertujuan untuk 

membuat pasung menjadi lebih menarik dan tidak memengaruh dari 
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fungsi jajanan pasar ini sendiri di dalam slametan kematian di Desa 

Tirtomulyo. 

 

E. Fungsi yang Terkandung di Dalam Pasung Bagi Masyarakat 

Pasung digunakan dalam slametan kematian sejak turun temurun 

dan sudah menjadi tradisi di masyarakat Desa Tirtomulyo. Pasung sendiri 

dalam penggunaannya mempunyai beberapa fungsi, baik bagi masyarakat 

desa ataupun bagi roh yang dipercayai oleh masyarakat sebagai roh 

anggota keluarga yang telah meninggal. Fungsi Pasung bagi masyarakat 

setelah penulis melakukan wawancara dengan subjek penelitian yaitu Ibu 

Ngatmi (70 tahun) yang menceritakan pengalamannya, bahwa masyarakat 

desa akan sangat berdosa apabila pasung tersebut tidak disertakan di 

dalam slametan kematian yang dilaksanakan karena hal itu dipercaya 

akan berakibat buruk bagi roh yang telah meninggal, seperti apa yang 

dipaparkan oleh Ibu Ngatmi (70 tahun) dalam wawancaranya dengan 

penulis : 

“..mbiyen wes tau le, pas matine bojoku, matang puluh dinone 

ki bocah-bocah lali ora nyediake pasung mergane seng tukang 

gawe lagi lungo, njur diganti mbek jenang. Aku le nggetuni 

nganti nangis, mergane misake bojoku neng kono le. Kuwi jare 

wong-wong jaman ndisek..” (Wawancara 22 Mei 2013). 

Arti : “..dahulu pernah le, waktu meninggalnya suami saya, 

empat puluh harinya anak-anak lupa tidak menyediakan pasung 

karena yang biasa membuat sedang pergi, kemudian diganti 

dengan jenang. Saya menyesal sampai menangis, karena kasihan 

suami saya di sana le. Itu kata orang-orang jaman dahulu..” 
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Ibu Ngatmi (70 tahun) dalam wawancaranya menceritakan bahwa 

dahulu saat suaminya meninggal, pihak keluarga lupa untuk menyertakan 

pasung di dalam slametan kematian 40 hari meninggalnya sang suami dan 

menggantinya dengan jenang yang kemudian membuat Ibu Ngatmi sedih 

dan menyesal karena tidak bisa menyediakan tongkat untuk pegangan roh 

sang suami dalam perjalanannya menuju ke alam barzah. Masyarakat 

masih sangat mempercayai kepercayaan lokal yang ada di tengah 

masyarakat dengan sangat baik sehingga masih takut untuk melanggar, 

karena adanya istilah lokal ora ilok yang menyertai tradisi penggunaan 

pasung  ini di dalam masyarakat Desa Tirtomulyo. 

  Fungsi berikutnya yang terdapat di dalam pasung, setelah penulis 

melakukan beberapa wawancara dengan Bapak Abdul Kohir selaku 

sesepuh desa yang penulis anggap berkompeten untuk memberikan 

jawaban yaitu bahwa pasung sendiri menurut kepercayaan lokal yang 

dianut oleh masyarakat sekitar mempunyai fungsi simbolik sebagai 

tongkat atau pegangan roh selama 40 hari, karena ada kepercayaan lokal 

dalam masyarakat sekitar bahwa apabila ada manusia meninggal maka 

arwahnya akan berada di sekitar rumah tempat tinggalnya selama 40 hari 

sebelum roh melanjutkan perjalanan kembali menuju ke keabadian, hal ini 

sesuai dengan bahasan teori fungsionalisme struktural yang dikemukakan 

oleh Talcott Parsons (dalam George Ritzer-Douglas J. Goodman, 2004)  

bahwa pencapaian tujuan (Goal Attainment), pencapaian tujuan suatu 

sistem yang termasuk salah satu dari AGIL dalam penelitian ini adalah 
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sebagai upaya untuk menghormati roh, mendoakan agar roh dipermudah 

jalan menuju ke alam selanjutnya seperti dalam wawancara penulis 

dengan Bapak Abdul Kohir (76 tahun), yaitu : 

“..jane jajanane kuwi ono lima le, pasung, gemblong, gedang 

raja, krecek karo seng terakhir apem. Kelimone kuwi duwe 

filosofi dewe. Nek pasung jare mbah-mbah jaman biyen kuwi ge 

tekene wong mati, nek gemblong ge ngraketke wong mati karo 

kluargane, nek gedang raja ge tumpakane wong mati kuwi, nek 

krecek ge alas turu lan seng terakhir apem kuwi ge payunge 

wong mati..” (Wawancara 18 Mei 2013). 

Arti : “..jadi jajanan itu sebenarnya ada lima le, pasung, 

gemblong, pisang raja, krecek dan apem. Kelimanya itu 

mempunyai filosofi sendiri-sendiri. Kalau pasung kata mbah-

mbah jaman dahulu untuk tongkatnya orang meninggal, kalau 

gemblong untuk merekatkan orang meninggal dengan 

keluarganya, kalau pisang raja untuk kendaraannya orang 

meninggal itu, kalau krecek untuk alas tidur dan yang terakhir 

apem itu untuk payungnya orang mati..” 

 

Berdasarkan petikan wawancara di atas, untuk fungsi dari pasung 

tersebut di dalam slametan berfungsi sebagai tongkatnya roh selama 40 

hari berada di sekitar rumah tempat tinggalnya, sedangkan fungsi dari 

slametan kematian sendiri berfungsi sebagai sarana keluarga yang 

meninggal dengan masyarakat sekitar untuk bersama-sama mendoakan 

roh agar diberi kelancaran perjalana menuju ke duna selanjutnya, yang di 

dalam masyarakat lokal dikenal dengan alam barzah. 

Dalam bahasannya Talcott Parsons menjelaskan teori 

fungsionalisme struktural menganggap masyarakat sebagai sebuah 

kesatuan sosial yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan dan 

saling menyatu untuk mencapai sebuah kesinambungan. Talcott Parsons 

dalam teori fungsionalisme struktural melihat sumbangan satu sistem atau 
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peristiwa terhadap sistem lain. Dalam hal ini, Talcott Parsons (dalam 

George Ritzer-Douglas J. Goodman, 2004)  membagi menjadi empat 

fungsi penting yang dikenal dengan skema AGIL, yang kemudian penulis 

mencoba terapkan di dalam penelitian tentang tradisi penggunaan pasung 

dalam slametan kematian di Desa Tirtomulyo Kecamatan Plantungan 

kabupaten Kendal sebagai berikut: 

a. Adaptasi atau Adaptation, dalam penelitian ini bentuk penyesuaian 

terhadap lingkungan terlihat saat penggunaan pasung dalam acara 

slametan kematian yang notabene adalah kebudayaan warisan dari 

leluhur yang bersifat kejawen, yang dipimpin oleh sesepuh desa 

yang bernama Bapak Abdul Kohir (76 tahun) berakulturasi dengan 

ajaran agama Islam sebagai agama mayoritas yang dianut oleh 

masyarakat Dusun Wonokambang tempat acara slametan kematian 

digelar dengan wujud disisipkannya pembacaan bacaan tahlil dan 

surat Yasin yang dipimpin oleh ulama desa setempat yang bernama 

Bapak Junaedi (46 tahun), ebuah sistem harus menanggulangi situasi 

eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan 

lingkungan dan lingkungan itu dengan kebutuhannya.  

b. Pencapaian Tujuan atau Goal Attainment, tujuan utama dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi dari pasung tersebut 

yang ternyata menurut kepercayaan lokal yang beredar di 

masyarakat, seperti yang penulis dapatkan dari subjek penelitian 

yaitu Ibu Ngatmi (70 tahun) dan Bapak Abdul Kohir (76 tahun) 
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bahwa pasung mempunyai fungsi sebagai tongkat pegangan bagi roh 

selama 40 hari berada di sekitar tempat tinggalnya, sedangkan tujuan 

dari diadakannya slametan kematian itu sendiri adalah sebagai 

wujud kewajiban pihak keluarga almarhum untuk mendoakan agar 

roh mendapatkan kelancaran dalam perjalanan menuju alam barzah. 

c. Integrasi atau Integration, seperti yang terdapat di dalam penelitian 

ini, bahwa setiap komponen baik itu dari pihak Ibu Sri Ngatini (58 

tahun) sebagai pembuat pasung akan berintegrasi atau bekerja sama 

dengan masyarakat dan pihak yang memesan pasung, dalam hal ini 

adalah keluarga almarhum untuk ikut berpartisipasi dalam proses 

pembuatan pasung tersebut seperti membantu saat proses 

pengukusan, penyediaan alat dan penyediaan bahan baku, sebuah 

sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi 

komponennya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan ketiga 

fungsi lainnya. 

d. Pemeliharaan pola atau Latency, sebuah sistem harus 

memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi 

individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan 

menopang motivasi, seperti yang terlihat di dalam penelitian ini 

bahwa hubungan kekerabatan, gotong royong dan saling membantu 

warga masyarakat Desa Tirtomulyo, khususnya Dusun 

Wonokambang ini sangat mendukung terjaganya pola tradisi 

penggunaan pasung dalam slametan kematian karena di dalam 
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pembuatan pasung Ibu Sri Ngatini (58 tahun) sebagai pembuat akan 

meminta bantuan dari warga masyarakat sekitar untuk ikut 

membantu membuat pasung tersebut. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Tradisi penggunaan pasung dalam slametan kematian di Desa Tirtomulyo 

Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal masih dijunjung tinggi dan 

dijaga kelestariannya oleh masyarakat dikarenakan ada kepercayaan lokal 

yang menyebutkan bahwa ora ilok apabila tradisi penggunaan pasung 

tersebut tidak dilaksanakan di dalam slametan kematian. Ora ilok  sendiri 

dalam kepercayaan masyarakat lokal berarti adanya larangan tidak tertulis, 

semacam hukum adat yang menyebutkan bahwa apabila masyarakat 

melanggar akan mendapatkan suatu musibah atau bencana.  

2. Tradisi pasung masih eksis di dalam slametan kematian di Desa 

Tirtomulyo Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal dikarenakan 

kesadaran masyarakat di Desa Tirtomulyo, khususnya Dusun 

Wonokambang tempat penulis melakukan penelitian tentang bagaimana 

pentingnya menjaga dan melestarikan kebudayaan warisan leluhur, 

khususnya kebudayaan Jawa. Masyarakat juga masih mempercayai bahwa 

apabila penggunaan pasung di dalam bancakan slametan kematian tidak 

dilaksanakan, kemudian yang terjadi dipercaya imbasnya akan menimpa 

roh yang telah meninggal dengan kepercayaan jalan roh menuju ke alam 

barzah akan menemui kendala atau istilahnya tidak lancar. Penulis juga 
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menemukan bahwa dalam pembuatan pasung itu sendiri tidak dibuat 

setiap waktu, melainkan pada saat Ibu Sri Ngatini sebagai pembuat pasung 

menerima pesanan. Perubahan hanya terjadi di dalam pemilihan warna 

untuk pembuatan pasung  yang sekarang telah mengalami perkembangan 

mengikuti perkembangan jaman. Pemilihan warna dari yang dahulu hanya 

putih menjadi sekarang seperti merah muda dan cokelat, hanya bertujuan 

supaya tampilan pasung menjadi lebih menarik tanpa merubah fungsi yang 

sudah terkandung di dalamnya. 

3. Fungsi yang terkandung di dalam pasung tersebut bagi masyarakat adalah 

sebagai penghormatan kepada anggota keluarga yang telah meninggal 

karena masyarakat desa akan sangat merasa berdosa apabila tidak 

menyertakan pasung di dalam slametan kematian, sedangkan fungsi 

berikutnya menurut kepercayaan lokal masyarakat Desa Tirtomulyo, 

khususnya Dusun Wonokambang bahwa pasung mempunyai fungsi 

sebagai tongkat roh selama 40 hari berada di sekitar rumah tempat tinggal, 

karena ada kepercayaan yang telah dipercaya oleh masyarakat sejak jaman 

dahulu bahwa apabila ada manusia yang meninggal makan arwahnya akan 

berada di sekitaran rumah tempat tinggalnya selama 40 hari sebelum 

meneruskan perjalanannya menuju ke alam barzah. Peletakan pasung 

sendiri selain dalam besek beserta jajanan yang lain juga diletakkan di 

makam pada saat pembacaan tahlil dan yasin di makam. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan penulis, dengan 

segala hormat dan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan beberapa 

saran yang sekiranya dapat berguna sebagai bahan masukan bagaimana 

pelaksanaan kegiatan yang diambil dari kesimpulan di atas, dapat diberikan 

saran kepada warga masyarakat di Desa Tirtomulyo Kecamatan Plantungan 

Kabupaten Kendal antara lain : 

1. Masyarakat Desa Tirtomulyo Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal, 

khususnya Dusun Wonokambang tempat penulis melakukan penelitian 

selalu menjaga tradisi atau kebudayaan warisan dari leluhur sebelum 

mereka dikarenakan kebudayaan seperti ini sudah jarang ditemui di 

tempat lain. 

2. Pemerintah Desa Tirtomulyo sebagai instansi resmi pemerintahan ikut 

berperan aktif dalam rangka pelestarian kebudayaan asli Jawa tersebut. 
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Lampiran 1 

 

DAFTAR SUBJEK PENELITIAN 

 

1. Nama  : Sumarni 

Umur  : 45 Tahun  

Jenis Kelamin : Perempuan 

Pendidikan  : SMP 

Pekerjaan   : Ibu Rumah Tangga 

Alamat  : Desa Tirtomulyo, Kecamatan Plantungan Kendal 

 

2. Nama  : Ngatmi 

Umur  : 70 Tahun 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Pendidikan  : SR 

Pekerjaan   : Ibu Rumah Tangga 

Alamat  : Desa Tirtomulyo, Kecamatan Plantungan Kendal 

 

3. Nama  : Abdul Kohir 

Umur  : 76 Tahun  

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Pendidikan  : SR 

Pekerjaan   : Buruh Tani 

Alamat  : Desa Tirtomulyo, Kecamatan Plantungan Kendal 
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Lampiran 2 

 

DAFTAR INFORMAN PENELITIAN 

 

1. Nama  : Teguh Budi S 

Umur  : 49 Tahun  

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Pendidikan  : Akademi 

Pekerjaan   : Kepala Desa Tirtomulyo 

Alamat  : Desa Tirtomulyo, Kecamatan Plantungan Kendal 

 

2. Nama  : Agus Sulistyo 

Umur  : 50 Tahun  

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Pendidikan  : SMA 

Pekerjaan   : Ketua RW 01 Desa Tirtomulyo 

Alamat  : Desa Tirtomulyo, Kecamatan Plantungan Kendal 

 

3. Nama  :Ahmad Sholeh 

Umur  : 57 Tahun  

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Pendidikan  : SMP 

Pekerjaan   : Ketua RT 03 RW 01 Desa Tirtomulyo 

Alamat  : Desa Tirtomulyo, Kecamatan Plantungan Kendal 

 

4. Nama  : Tohirin 

Umur  : 60 Tahun  

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Pendidikan  : SD 

Pekerjaan   : Buruh Tani 

Alamat  : Desa Tirtomulyo, Kecamatan Plantungan Kendal 
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5. Nama : Jumadi  

Umur : 50 Tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Pendidikan : SMA 

Pekerjaan : Buruh Tani 

Alamat  : Desa Tirtomulyo, Kecamatan Plantungan Kendal 

 

6. Nama : Sri Ngatini 

Umur : 58 Tahun 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Pendidikan : SMP 

Pekerjaan : Buruh Tani 

Alamat : Desa Tirtomulyo, Kecamatan Plantungan Kendal 
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Lampiran 3 
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Lampiran 4 

 

 


