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Tradisi Saparan sering disebut sebagai Merti Desa. Tradisi ini dilaksanakan 

dengan tujuan agar desa selalu mendapatkan keberkahan, kesejahteraan dan 

dijauhkan dari malapetaka. Masyarakat yang melaksanakan tradisi Saparan akan 

mengundang para kerabat, kenalan, dan sanak saudara untuk berkunjung ke rumah 

masing-masing. Masyarakat Desa Nogosaren secara konsisten melaksanakan 

tradisi Saparan. Tradisi ini mengandung Nilai-moral yang harus dilestarikan. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan alasan masyarakat Desa 

Nogosaren yang tetap mempertahankan tradisi Saparan (2) mendeskripsikan 

prosesi tradisi Saparan di Desa Nogosaren (3) mendeskripsikan nilai-moral yang 

terkandung dalam tradisi Saparan masyarakat Desa Nogosaren (4) mendeskripsikan 

implementasi nilai-moral dalam kehidupan masyarakat Desa Nogosaren. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitiatif. Fokus penelitian ini 

yaitu Latar belakang pelaksanaan tradisi Saparan di Desa Nogosaren, Pelaksanaan 

tradisi Saparan di Desa Nogosaren, Nilai-moral dalam tradisi Saparan, 

Implementasi Nilai- moral tersebut dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa 

Nogosaren. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik yang 

digunakan dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Pengujian keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Data dianalisis 

melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan 

kesimpulan, dan verifikasi. 

Hasil penelitian menunjukan (1) masyarakat masih mempertahankan tradisi 

Saparan karena masyarakat terikat dengan tradisi Saparan. Masyarakat berharap 

agar mendapatkan berkah, dan dijauhkan dari malapetaka (2) pelaksanaan tradisi 

Saparan dimulai dengan bersih lingkungan, bersih kubur, dandan kali. Selanjutnya 

perayaan utama yaitu slametan yang diklasifikasikan menjadi tiga bagian dan 

dilaksanakan secara berurutan, yaitu perayaan komunal, perayaan individu dan 

perayaan yang bersifat hiburan. Perayaan komunal yaitu do’a bersama, perayaan 

individu dilaksanakan di rumah masing-masing dengan tujuan mempererat tali 

persaudaraan. Perayaan hiburan bertujuan untuk meramaikan suasana Saparan (3) 

Nilai-moral dalam tradisi ini yaitu nilai religius, gotong- royong, peduli terhadap 

lingkungan, kerja keras, kekeluargaan, silaturahmi, rasa solidaritas dan kerukunan 

(4) Nilai-moral yang terdapat dalam tradisi Saparan diimplementasikan oleh 

masyarakat Desa Nogosaren dalam kehidupan sehari-hari. Nilai religius 

diimplementasikan melalui kegiatan keagamaan yaitu pengajian yang rutin 

dilaksanakan setiap Jumat.  Sementara itu, nilai gotong-royong, peduli terhadap 

lingkungan, kerja keras, kekeluargaan dan solidaritas dan kerukunan masyarakat 
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tercermin dalam kegiatan-kegiatan seperti kerja bakti, membantu tetangga hajatan, 

dan membangun rumah.  

Saran yang dapat peneliti rekomendasikan adalah (1) kepada perangkat desa 

supaya dapat membuka komunikasi dengan pemerintah daerah (2) kepada 

pemerintah Kabupaten Semarang diharapkan mampu memanfaatkan tradisi 

Saparan sebagai salah satu potensi wisata budaya di Kabupaten Semarang. 
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ABSTRACT 

 

Kosim. 2016. “Moral-value of the Saparan tradition in Nogosaren Society, Getasan 

District, Semarang Regency” Undergraduate Thesis, Politics and Citizenship 

department, Social Science Faculty, Semarang State University. 144 pages. 

 

Keywords: Implementation, Moral-value, Saparan tradition 

Saparan tradition is often called merti desa, this tradition is done should that 

the village always gets gift, welfare and avoid from disaters. The people doing this 

Saparan tradition will invite their relatives, acquaintances, kindred to pay a visit to 

their houses. The people of Nogosaren Village consistently do Saparan Tradition. 

This tradition has moral-value that still must be conserved by the people. 

The purpose of this research is (1) described the people of  Nogosaren 

Village reasons who keep Saparan tradition (2) described the implementation of 

Saparan tradition Nogosaren Village (2) described moral values are contained in 

Saparan tradition the people of Nogosaren Village (4) described the implementation 

of moral-value in the life the people of Nogosaren Village. 

This research uses qualitative approach. The focus of this research is 

existence Saparan tradition, how Saparan Tradition is apllied in Nogosaren Village, 

moral values contained in Saparan tradition Nogosaren Village, the implementation 

of the moral-value in their daily lives.  Primary and secondary data were used in the 

research, which were gotten from observation, interview, and documentation. The 

data validity measurement used triangulation technique through some stages: data 

collection, data reduction, data presentation, taking the conclusion, and verification. 

The result of the research showed (1) The people are still doing this Saparan 

Tradition because the people has bound to Saparan tradition. The people hope for 

gaining gift and getting avoided from disaters (2) implementation of Saparan 

Tradition started with the clean up envronment, clean up cemeteries, clean up of the 

river. Next the primary ceremony is slametan classified into three parts and 

implemented in a row, namely the communal, the celebration of individuals and 

celebration is entertainment. The celebration of communal that is a prayer together,  

the celebration of individual carried out in their homes for the purpose that it 

strengthens kinship ties. The celebration of entertainment aimed at to enliven the 

atmosphere Saparan (3) Moral-value in this tradition that is value religious, 

cooperation, environmental care, hard work, kinship, gathering, and a sense of 

solidarity and harmony (4) There are moral-value in the Saparan Tradition 

implemented by the people of Nogosaren Village in daily life. Value religious 

implemented through religious activities that is mass prayer which routine to be 

held every Friday. Meanwhile, Cooperation value, environmental care, hard work, 

kinship and solidarity the community reflected in such activities clean up 

envronment, helpful to neighbors hajatan, and building a house. 

Sugesstions from the researcher (1) the village officials that can open 

communication with the government Semarang Regency (2) the government 

Semarang Regency expected can take advantage of Saparan Tradition as one of 

tourism potential culture in Semarang regency. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Moral berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, dan ajaran kesusilaan. 

Sasaran dari moral adalah keselarasan dari perbuatan manusia dengan aturan-

aturan yang mengenai perbuatan-perbuatan manusia itu (Salam, 2000:9). Nilai- 

moral penting bagi kehidupan umat manusia, baik sebagai makhluk pribadi, 

makhluk Tuhan, maupun makhluk sosial. Menurut Kuntowijoyo (2006:1) 

Budaya adalah sebuah sistem yang mempunyai koherensi, bentuk-bentuk 

simbolis berupa kata, benda, laku, mite, sastra, lukisan, nyanyian, musik 

kepercayaan mempunyai kaitan erat dengan konsep-konsep epistemologis dari 

sistem pengetahuan masyarakat. Kenyataan bahwa masyarakat Indonesia 

adalah suatu masyarakat yang Bhinneka bukan hanya keadaan geografisnya 

saja, tetapi juga sejarah perkembangan bangsa Indonesia itu sendiri. Indonesia 

berada pada persimpangan budaya internasional sehingga memudahkan 

terjadinya akulturasi dengan budaya asing. Kebudayaan setiap bangsa atau 

masyarakat terdiri atas unsur-unsur besar maupun kecil yang merupakan 

bagian dari suatu kebulatan yang bersifat sebagai kesatuan (Ranjabar, 

2006:21). 

Masing-masing daerah memiliki ragam bahasa, kesenian, tradisi, pola 

hidup, falsafah hidup dan lain sebagainya yang khas milik masyarakat sendiri. 

Masyarakat bersifat dinamis, selalu bergerak ke arah perubahan. Perubahan 

tersebut dapat berdampak besar yang melibatkan aspek-aspek sosial yang vital 
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dalam masyarakat ataupun hanya berpengaruh kecil dan tidak mengubah 

tatanan dasar masyarakat. Karena sifat dinamisnya suatu masyarakat dapat 

berkembang dan sangat mungkin untuk mengalami perubahan. 

Perubahan sosial yang saat ini terjadi dalam kehidupan masyarakat 

adalah modernisasi. Menurut Smith, modernisasi merupakan proses yang 

dilandasi dengan seperangkat rencana  dan kebijaksanaan yang disadari untuk 

mengubah masyarakat ke arah kehidupan masyarakat yang kontemporer yang 

menurut penilaian lebih maju dalam derajat kehormatan tertentu (Suratman, 

2010:121). Sedangkan ciri-ciri modernisasi antara lain adalah kemajuan 

teknologi dan industrialisasi, individualisasi, sekularisasi, diferensiasi, dan 

akulturasi. Sistem terbuka dunia saat ini memudahkan masyarakat saling 

berinteraksi dan bersentuhan dengan budaya asing sehingga timbul akulturasi. 

Dalam masyarakat modern mekanisme masyarakatnya menuju ke 

arah prinsip logika ekonomi serta orientasi kebendaan yang berlebihan dan 

kehidupan seseorang perhatian religiusnya dicurahkan untuk bekerja dan 

menumpuk kekayaan (Suratman, 2010:122-123). Modernisasi cenderung 

memicu suatu persaingan, khususnya dalam bidang ekonomi sehingga 

membuat masyarakat berlomba untuk tetap bertahan dalam kehidupan. Untuk 

dapat bertahan, pilihan yang berguna dan efisien merupakan prioritas utama. 

Sehingga ketika ada hal-hal yang dianggap kurang sesuai dengan 

perkembangan zaman tidak dianggap penting lagi. 

Ajang persaingan kebutuhan telah seringkali membuat masyarakat 

menjadi praktis. Prioritas kebutuhan dan gaya hidup telah mengikis nilai-nilai 
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budaya yang sebenarnya telah dilakoni secara turun-temurun oleh nenek 

moyang.   

Identitas kebersamaan dalam bentuk budaya yang mengikat 

masyarakat perlahan mulai merenggang dan luntur. Lunturnya kebudayaan 

tersebut seringkali dimulai karena para generasi penerus tidak mampu untuk 

melestarikan budaya. Terutama kelunturan dalam nilai budaya yang dianut dan 

berbagai warisan bentuk kebudayaan yang mulai ditinggalkan. Penanaman 

nilai-nilai dan falsafah hidup yang telah turun temurun dilakukan pada 

akhirnya menemui kesurutan, termasuk nilai-moral di dalamnya. Moral 

merupakan ajaran tentang baik buruknya prilaku. Dalam diri manusia secara 

kodrati telah terlekati oleh nilai-moral yang bersemayam di dalam hati 

nuraninya (Suyahmo, 2015:31). Realitanya dewasa ini hanya sedikit generasi 

yang masih mampu untuk menjunjung tinggi budaya asli yang di dalamnya 

mengandung nilai-moral dalam tatanan kebudayaan yang seutuhnya. 

Namun, tidak semua daerah mudah melepaskan kebudayaan 

meskipun modernisasi telah dirasakan. Mereka adalah masyarakat yang 

mengerti dengan baik apa yang telah diyakini dan dilaksanakan oleh para nenek 

moyang dari generasi ke generasi dan masih menghormati budaya yang 

kesucian dan keluhurannya harus dijaga.  

Terdapat beberapa masyarakat yang masih memilih untuk 

mempertahankan warisan budaya nenek moyang. Masyarakat tersebut 

menganggap budaya tersebut merupakan kebiasaan yang tetap harus 

dipertahankan bahkan meskipun telah mengalami tantangan baik tantangan 
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internal maupun eksternal. Salah satunya adalah sebuah masyarakat desa yang 

terletak di Desa Nogosaren, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang.   

Desa Nogosaren merupakan desa yang terletak di perbatasan antara 

Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga lebih tepatnya di Kecamatan Getasan. 

Desa ini terletak di lereng Gunung Telomoyo, kondisi ini membuat Desa 

Nogosaren masih asri dan kehidupan masyarakatnya kental akan budaya dan 

tradisi. Hampir sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai Petani dan 

Pekebun. Desa ini masih menghormati salah satu bentuk kebudayaan yang 

yaitu Saparan. Pada dasarnya Saparan merupakan upacara syukuran atas 

kemakmuran, wujud syukur atas kemudahan rizqi yang diberikan Tuhan atas 

hasil panen yang melimpah. Masyarakat memerlukan sebuah keyakinan bahwa 

masyarakat akan selalu diberi kelimpahan dan kemakmuran. Upacara syukuran 

tersebut nampak sebagai upacara yang wajar serta lumrah dilakukan.  

Tradisi Saparan juga dilakukan berdasarkan sistem Jawa, yaitu 

dilaksanakan pada bulan Sapar dan pada hari yang ditentukan sesuai hari 

pasaran Jawa. Bahkan kata Saparan itu sendiri berasal dari kata Sapar, yaitu 

bulan kedua dari penanggalan Jawa dimana tradisi ini dilaksanakan, 

masyarakat Jawa memang seringkali mengadakan ritual atau tradisi 

berdasarkan perhitungan bulan-bulan Jawa.  

Untuk menentukan hari prosesi tradisi Saparan, masyarakat 

melakukan kesepakatan bersama. Namun, biasanya masyarakat selalu 

menggunakan hari yang sama setiap tahunnya yaitu antara Selasa wage, Jum’at 

Pon atau Ahad pon. 
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Prosesi tradisi Saparan di Desa Nogosaren dimulai dengan bersih 

lingkungan dusun, bersih kubur, bersih kali dan selanjutnya masuk perayaan 

utama yang diklasifikasikan menjadi tiga (3) jenis berlangsung secara 

berurutan, yaitu perayaan yang bersifat komunal, individual dan hiburan. 

masyarakat melakukan doa dan makan bersama, perayaan Individual dilakukan 

di rumah masing-masing dengan menjamu tamu-tamu yang telah diundang 

atau yang berkunjung. Sementara Perayaan hiburan merupakan pertunjukan 

aksi hiburan yang diadakan oleh warga untuk meramaikan suasana Saparan, 

biasanya warga menampilkan kesenian daerah seperti Reog, Wayang maupun 

Kuda Lumping. Untuk menampilkan hiburan, dana yang digunakan bersumber 

dari swadaya masyarakat. Hiburan ini pula yang membuat warga desa lain 

antusias melihat prosesi tradisi Saparan di Desa Nogosaren, warga yang 

berkunjung berasal dari luar desa bahkan dari daerah Kota Salatiga yang 

berbatasan langsung dengan Kecamatan Getasan ikut antusias menyaksikan 

prosesi tradisi Saparan. Hal ini sebenarnya dapat dimanfaatkan menjadi wisata 

budaya, namun pada kenyataanya potensi wisata budaya ini belum dapat di 

maksimalkan oleh pemerintah. 

Masyarakat Desa Nogosaren masih memilih mempertahankan 

Saparan sebagai salah satu bentuk budaya. Meskipun terus mengalami 

tantangan dengan dunia baru yang lebih modern.  

Peneliti memilih Saparan sebagai kajian untuk diteliti karena melihat 

keberadaan Saparan saat ini bukan semata-mata hasil warisan saja melainkan 
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juga merupakan hasil dari keteguhan hati masyarakat Desa Nogosaren untuk 

mempertahankan budaya leluhur.  

Bertolak dari berbagai paparan di atas, peneliti ingin mengetahui 

Nilai-moral dalam tradisi Saparan dan arti penting Saparan itu sendiri bagi 

masyarakat Desa Nogosaren hingga membuat masyarakat masih gigih 

mempertahankan eksistensi budaya Saparan, melalui penelitian “Nilai-moral 

dalam tradisi Saparan masyarakat Desa Nogosaren, Kecamatan Getasan, 

Kabupaten Semarang”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan mengenai tradisi 

Saparan yang masih tetap dipertahankan oleh masyarakat Desa Nogosaren, 

Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang maka peneliti merumuskan 

beberapa masalah sebagai berikut. 

1. Mengapa tradisi Saparan di Desa Nogosaren tetap dipertahankan?  

2. Bagaimana prosesi tradisi Saparan di Desa Nogosaren? 

3. Nilai-moral apa saja yang terkandung dalam tradisi Saparan masyarakat 

Desa Nogosaren, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang? 

4. Bagaimana Implementasi Nilai-moral tersebut dalam kehidupan sehari-

hari? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan alasan masyarakat Desa Nogosaren yang tetap 

mempertahankan eksistensi tradisi Saparan. 
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2. Untuk mendeskripsikan prosesi tradisi Saparan di Desa Nogosaren, 

Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. 

3. Untuk mendeskripsikan Nilai-moral apa saja yang terkandung dalam 

tradisi Saparan masyarakat Desa Nogosaren, Kecamatan Getasan, 

Kabupaten Semarang.  

4. Untuk mendeskripsikan implementasi Nilai-moral yang terkandung dalam 

tradisi Saparan dalam kehidupan sehari-hari. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan 

bermanfaat bagi Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 

Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Semarang 

sebagai sumbangan untuk pengembangan pengetahuan tentang nilai- 

moral dalam tradisi Saparan di Desa Nogosaren, Kecamatan Getasan, 

Kabupaten Semarang. 

b. Dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada pembaca 

mengenai salah satu tradisi budaya bangsa Indonesia yang masih 

terjaga keberadaanya oleh masyarakat itu sendiri. 

c. Memberikan deskripsi mengenai nilai-moral yang dilestarikan dalam 

tradisi Saparan serta implementasinya dalam kehidupan masyarakat 

Desa Nogosaren. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan kesempatan bagi peneliti-peneliti lain untuk 

memperdalam kajian penelitian budaya Saparan. 

b. Bagi masyarakat Desa Nogosaren, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman tentang bagaimana 

pentingnya eksistensi tradisi Saparan dalam menjaga kearifan dan 

nilai-nilai budaya lokal Indonesia. 

E. Batasan Istilah 

Batasan istilah atau penegasan istilah dalam penelitian ini 

dimaksudkan untuk menjelaskan konsep-konsep atau memberikan batasan 

operasional atas beberapa istilah yang berkaitan dengan judul. Adapun istilah 

yang dimaksud adalah sebagai berikut. 

1. Tradisi Saparan 

Membahas tentang tradisi antara masa lalu dengan masa kini 

haruslah lebih dekat. Tradisi mencakup kelangsungan dimasa kini 

ketimbang sekedar menunjukan fakta bahwa masa kini berasal dari masa 

lalu. Tradisi merupakan keseluruhan benda material dan gagasan yang 

berasal dari masa lalu namun benar-benar masih ada kini, belum 

dihancurkan, dibuang atau dilupakan. Di dalam suatu tradisi diatur 

bagaimana manusia berhubungan dengan manusia lain atau satu kelompok 

dengan kelompok lain, bagaimana manusia bertindak terhadap 

lingkungannya dan bagaimana manusia berprilaku terhadap alam yang 

lain. Ia berkembang menjadi suatu sistem yang memiliki pola dan norma 
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dan sekaligus mengatur penggunaan sanksi dan ancaman terhadap 

pelanggaran dan penyimpangan. 

Hasan Hanafi (dalam Hakim, 2003:29) mendefinisikan bahwa 

tradisi (turats) merupakan segala warisan masa lampau yang masa pada 

kita dan masuk ke dalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Berarti bagi 

pandangan Hanafi (turats) itu tidak hanya peninggalan sejarah, tetapi juga 

sekaligus merupakan persoalan zaman kini dengan tingkatannya. 

Tradisi menurut Sztompka (2007:71) adalah kumpulan benda 

material dan gagasan yang diberi makna khusus yang berasal dari masa 

lalu. Tradisi bertahan dalam jangka waktu tertentu dan mungkin bias 

lenyap bila benda material atau gagasan ditolak atau dilupakan.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa tradisi adalah suatu kebiasaan 

budaya yang telah dilakukan berulang kali dan menjadi bagian kehidupan 

masyarakat secara turun temurun. Ia menunjuk kepada sesuatu yang 

diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa 

sekarang. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat 

bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun 

terhadap hal gaib atau keagamaan. 

Saparan merupakan sebuah tradisi yang ada di daerah Jawa. 

Daerah-daerah yang melaksanakan Saparan diantaranya adalah sekitar 

daerah Semarang, Salatiga, Magelang, dan Yogyakarta. Masing-masing 

Saparan di setiap daerah, prosesnya dapat berbeda, yang menjadi 



10 

 

 

persamaan adalah tradisi tersebut berlangsung di bulan Safar atau Sapar, 

nama yang sering orang Jawa ucapkan. 

Saparan adalah upacara tradisional dimana para warga desa 

menyatakan syukur atas kemakmuran, keberkahan sehingga dapat hidup 

dengan bahagia mempunyai cukup sandang pangan, hidup selamat dan 

berkecukupan. Warga masyarakat berharap tahun depan dan selanjutnya 

akan tetap bisa menikmati kehidupan ini atau bahkan bisa hidup lebih baik.  

Tradisi Saparan yang diteliti dalam penelitian ini adalah  tradisi 

Saparan yang berlangsung di Desa Nogosaren, Kecamatan Getasan, 

Kabupaten Semarang. Pada dasarnya Saparan yang berlangsung di Desa 

Nogosaren ini adalah sebagai bentuk tradisi Merti dusun. Tradisi Merti 

dusun sudah menjadi hal yang wajar bagi kehidupan masyarakat Jawa. 

Merti dusun merupakan suatu upacara syukur atas keberkahan yang 

diberikan Tuhan Yang Maha Esa dan bentuk penghormatan atas tradisi 

leluhur.  

2. Nilai-Moral 

Nilai merupakan konstruksi masyarakat yang tercipta melalui 

interaksi di antara para anggota masyarakat. Nilai tercipta secara sosial, 

bukan secara biologis atau bawaan sejak lahir (Huky dalam Basrowi, 

2005.81) 

Kurt Baier (dalam Mulyana, 2004:8) menafsirkan nilai sebagai 

suatu kecenderungan prilaku yang berawal dari gejala-gejala psikologis, 

seperti hasrat, sikap, motif, kebutuhan, dan keyakinan yang dimilliki 
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secara individual sampai pada wujud tingkah lakunya yang unik. Namun, 

jika kata nilai atau value dihubungkan dengan harga yang melekat pada 

pola budaya masyarakat seperti : bahasa, adat kebiasaan, keyakinan, 

hukum, dan bentuk-bentuk organisasi sosial yang dikembangkan manusia. 

Secara epistemologis, kata moral berasal dari kata latin “mos”, 

yang artinya adat istiadat atau kebiasaan, dan jamaknya adalah “mores”. 

Adat-istiadat atau kebiasaan di dalamnya tersirat suatu tindakan manusia 

yang mencerminkan kebaikan dan kebenaran (Suyahmo, 2015:37). 

Pada penelitian ini yang dimaksud Nilai-moral adalah Nilai-

moral yang terkandung dalam tradisi Saparan  masyarakat Desa 

Nogosaren, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Nilai-moral 

tersebut yakni: religius, peduli terhadap lingkungan, kerja keras, 

kekeluargaan, gotong-royong, silaturahmi, solidaritas dan kerukunan.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

A. Deskripsi Teoritis 

1. Kebudayaan Jawa Islam 

a. Pengertian Kebudayaan 

Kebudayaan dalam prespektif antropologi Kebudayaan 

merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya 

manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik 

diri manusia dengan belajar (Koentjaraningrat dalam Basrowi, 

2005:71). 

Kebudayaan dihasilkan oleh masyarakat itu sendiri dan 

diberikan kepada masyarakat itu pula. Sehingga seringkali kita dapat 

melihat karakter suatu masyarakat dari hasil-hasil budayanya. 

Kebudayaan Jawa adalah kebudayaan yang diakui dan 

dilakukan oleh orang Jawa. Daerah asal orang Jawa adalah Pulau 

Jawa. Pulau Jawa adalah pulau yang berada di antara Pulau Sumatera 

dan Pulau Bali, dan dikelilingi oleh Samudera Hindia dan laut Jawa. 

Orang Jawa sendiri hanya mendiami bagian tengah dan timur dari 

seluruh Pulau Jawa, sedangkan sebelah barat Pulau Jawa didiami oleh 

suku Sunda. 

Batas antara wilayah suku Jawa dan Sunda tidak begitu jelas, 

namun garis batas di sebelah selatan ada di sekitar Sungai Ci Tandui  
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dan Sungai Ci Julang, dan garis batas di sebelah utara berada di sekitar 

Kota Indramayu (Koentjaraningrat, 1994:4). 

Karim (2007:136) menyatakan bahwa dalam sejarahnya, 

perkembangan kebudayaan masyarakat Jawa mengalami akulturasi 

dengan berbagai kultur yang ada. Oleh karena itu corak dan bentuknya 

diwarnai oleh berbagai unsur budaya yang bermacam-macam.  

Setiap masyarakat Jawa memiliki kebudayaan yang berbeda-

beda, hal ini dikarenakan kondisi sosial budaya masyarakat antara satu 

dengan yang lain berbeda. Kebudayaan asli masyarakat Jawa yang ada 

di Indonesia terdiri dari aneka ragam budaya yang mendarah daging 

dikalangan suku-suku yang tersebar di Pulau Jawa. Mereka 

seluruhnya masih memegang budaya asli dengan beberapa isme 

seperti animisme, dan dinamisme. 

b. Jawa Islam 

Masyarakat Jawa adalah masyarakat yang tinggal di daerah 

tengah dan timur Pulau Jawa, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur dan 

Yogyakarta. Sebagian besar masyarakat Jawa beragama Islam, yang 

lain beragama Kristen, Katolik, Budha, Hindu dan Konghucu. 

Memang Pulau Jawa merupakan pulau terpadat di negara Indonesia. 

Sehingga keanekaragaman agama dan adat juga terlihat di Jawa. 

Selain enam agama yang diakui negara di atas, ada pula keyakinan 

suku Jawa yang disebut Kejawen. Kepercayaan ini terutama 

berdasarkan aliran animisme dengan pengaruh Hindu-Budha yang 
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kuat. Selain itu, masyarakat Jawa juga terkenal dengan sifat 

sinkretisme kepercayaannya, menyatukan unsur-unsur pra-Hindu, 

Hindu dan Islam. Sehingga Koentjaraningrat (1994:310) bahkan 

menggolongkan agama Islam di Jawa menjadi dua, yaitu agama Islam 

Jawa yang sinkretis dan agama Islam puritan. 

Amin (2000:93) kembali menegaskan bahwa munculnya 

Islam sinkretik dalam masyarakat Jawa karena memang sebelum 

kedatangan Islam di Jawa, agama Hindu, Budha, dan kepercayaan asli 

yang berdasarkan animisme dan dinamisme telah berakar kuat di 

kalangan masyarakat Jawa. Sehingga akibatnya muncul dua 

kelompok dalam menerima Islam. pertama, yang menerima Islam 

secara total dengan tanpa mengingat pada kepercayaan-kepercayaan 

lama. Dalam hal ini dapat kita kaitkan dengan pernyataan 

Koentjaraningrat tentang Islam puritan. kedua, adalah mereka yang 

menerima Islam, tetapi belum dapat melupakan ajaran-ajaran lama. 

Artinya, mereka mencampuradukkan antara kebudayaan dan ajaran-

ajaran Islam dengan kepercayaan-kepercayaan lama (sinkretis). 

Secara umum, kehidupan budaya orang Jawa tentunya 

memiliki banyak tradisi dan kepercayaan yang merupakan hasil dari 

budaya mereka. Kehidupan orang Jawa penuh dengan berbagai 

upacara-upacara. Baik upacara yang terjadi dalam perjalanan 

lingkaran hidup manusia sejak keberadaanya dalam perut ibu, lahir, 

anak-anak, remaja, dewasa sampai saat kematiannya maupun upacara-
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upacara yang timbul berkaitan dengan aktivitas kehidupan sehari-hari 

dalam mencari nafkah bagi keluarga khususnya bagi para petani, 

pedagang, nelayan, dan upacara-upacara yang berhubungan dengan 

tempat tinggal seperti pembangunan rumah, pindah rumah, peresmian 

tempat tinggal dan lain sebagainya.  

Upacara-upacara tersebut mulanya diadakan untuk 

menangkal pengaruh buruk yang diyakini bisa mengancam 

keberlangsungan hidupnya. Upacara-upacara tersebut dalam 

kepercayaan Jawa lama sebelum Islam masuk diadakan dengan 

mengadakan korban sesaji atau semacam korban yang disajikan 

kepada daya kekuatan gaib seperti roh-roh, makhluk halus atau dewa-

dewa. Masyarakat Jawa ketika itu menganut kepercayaan animisme 

dan dinamisme. 

Upacara yang terpenting dan merupakan salah satu ciri yang 

menonjol dari kebudayaan masyarakat Jawa adalah adanya budaya 

upacara Slametan. Slametan adalah upacara makan bersama, yang 

dalam bahasa Jawa sehari-hari disebut Slametan (Koentjaraningrat, 

1994:343). Slametan merupakan suatu upacara pokok atau unsur 

penting dari hampir semua ritus dan upacara dalam sistem religi orang 

Jawa pada umumnya. 

Koentjaraningrat (1994:334) mengatakan Suatu upacara 

Slametan biasanya diadakan di rumah suatu keluarga, dan dihadiri 

oleh anggota-anggota keluarga (dan rumah tangga) yang pria, dengan 
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beberapa tamu (kebanyakan juga pria), yaitu biasanya tetangga-

tetangga terdekat dan kenalan-kenalan yang tinggal tidak terlalu jauh, 

kerabat-kerabat yang tinggal di kota atau dusun yang sama dan ada 

kalanya juga teman-teman akrab yang mungkin tinggal agak jauh. 

Tamu-tamu ini biasanya diundang tak lama sebelum upacara 

diadakan. 

2. Nilai-Moral 

Darmadi (2009: 27-28) berpendapat “nilai adalah sesuatu yang 

berharga baik menurut standar logika (benar-salah), estetika (baik-buruk), 

etika (adil/layak-tidak adil), agama (dosa dan haram-halal) serta menjadi 

acuan dan atas sistem keyakinan diri maupun kehidupan. 

Nilai atau “value” (bahasa Inggris) termasuk dalam bidak kajian 

filsafat. Istilah nilai dalam bidang filsafat dipakai untuk menunjuk 

kata benda abstrak yang artinya “keberhargaan” (Worth) atau 

kebaikan “goodness”, dan kata kerja yang artinya suatu kejiwaan 

tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian (Fransena dalam 

Darmadi, 2009: 67). 

 

Dalam Dictionary of sosiolog And Related Sciences dikemukakan 

bahwa “nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu 

benda untuk memuaskan manusia” (Darmadi, 2009:67). Jadi nilai itu pada 

hakekatnya sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek 

itu sendiri. “Sesuatu yang mengandung nilai artinya ada sifat atau kualitas 

yang melekat pada sesuatu itu” (Kaelan, 2004:87). 

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas dapat 

disimpulkan bahwa, nilai adalah kualitas yang melekat pada suatu hal yang 

bermanfaat bagi kehidupan manusia. 
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Pada hakikatnya segala sesuatu itu bernilai, hanya nilai macam 

apa yang ada serta bagaimana hubungan nilai tersebut dengan manusia. 

Banyak usaha untuk menggolongkan nilai-nilai tersebut dengan 

penggolongan nilai tersebut amat beraneka ragam, tergantung dalam sudut 

pandang dalam rangka penggolongan  tersebut. 

Menurut Notonagoro (dalam Suyahmo, 2012:212) membagi nilai 

menjadi tiga macam: 

1) Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan 

manusia.  

2) Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk 

dapat mengadakan aktivitas kehidupan.  

3) Nilai kerohanian, yaitu segala yang berguna bagi rohani manusia. 

Nilai kerohanian ini dibagi lagi menjadi:  

a) Nilai kebenaran, yang bersumber pada akal (ratio, budi, 

cipta) manusia.  

b) Nilai keindahan atau nilai esetetis, yang bersumber pada 

unsur perasaan (aessthetis, gevoel, rasa) manusia.  

c) Nilai kebaikan atau nilai-moral, yang bersumber pada unsur 

kehendak (will, wollwn, karsa) manusia. 

d) Nilai Religius, yang merupakan nilai kerokhanian tertinggi 

dan mutlak. Nilai religius ini bersumber kepada kepercayaan 

atau keyakinan manusia. 
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Sementara itu Handoyo, dkk. (2007:30), membagi fungsi nilai 

bagi kehidupan manusia sebagai berikut: 

1) Sebagai faktor pendorong, hal ini berkaitan dengan nilai-nilai 

yang berhubungan dengan cita-cita atau harapan.  

2) Sebagai petunjuk arah, cara berpikir, berperasaan dan bertindak, 

serta panduan menentukan pilihan, sarana untuk menimbang 

penilaian masyarakat, penentu dalam memenuhi peran sosial, dan 

pengumpulan orang dalam suatu kelompok sosial. 

3) Nilai dapat berfungsi sebagai alat pengawas dengan daya tekan 

dan pengikat tertentu. Nilai mendorong, menuntun dan kadang-

kadang menekan individu untuk berbuat dan bertindak sesuai 

dengan nilai yang bersangkutan. Nilai menimbulkan perasaan 

bersalah dan menyiksa bagi pelanggarnya.  

4) Nilai dapat berfungsi sebagai alat solidaritas.  

5) Nilai dapat berfungsi sebagai benteng perlindungan 

Setelah mengetahui pengertian nilai selanjutnya mengenai 

pengertian moral, menurut Darmadi (2009:50) moral adalah “ajaran 

tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan”. Moral juga merupakan suatu 

perbuatan atau tingkah laku manusia yang timbul karena adanya interaksi 

antara individu-individu dalam pergaulan. 

Sebagai istilah yang memiliki kaitan satu dengan lainya, nilai dan 

moral sebenarnya tidak dapat berdiri sendiri. Bahkan dalam konteks 

tertentu nilai dan moral sering disatukan menjadi nilai-moral. Sjarkawi 
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(2006:29) bahwa “nilai-moral adalah segala nilai yang berhubungan 

dengan konsep baik dan buruk”. 

Dari pendapat di atas dapat disimpukan nilai-moral adalah suatu 

nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat dan memberikan penilaian 

terhadap tingkah laku manusia. 

Ciri Khas dalam menandai nilai-moral adalah tindakan manusia 

yang dilakukan secara sengaja, secara mau dan tahu dan tindakan itu secara 

langsung berkenaan dengan nilai pribadi (person) manusia dan masyarakat 

manusia. Dengan demikian perlu ditanamkan nilai-moral supaya manusia 

mempunyai moral yang baik. 

Menurut Lickona (2012:82) Menekankan pentingnya tiga unsur 

dam menanamkan nilai moral, yaitu pengetahuan moral, perasaan moral, 

perilaku moral. Ketiga hal ini diperlukan untuk mengarahkan suatu 

kehidupan moral dan membentuk kedewasaan moral. 

Selanjutnya Budianingsih menjelaskan ketiga hal itu sebagai 

berikut: 

1) Pengetahuan moral 

Pengertian atau pemahaman moral menurut Asri Budianingsih 

(2008:6) adalah “kesadaran rasionalitas moral atau alasan 

mengapa seseorang harus melakukan hal itu, suatu pengambilan 

keputusan berdasarkan nilai-nilai moral”. Selanjutnya 

pengetahuan atau pemahaman moral ini merujuk kepada aspek 
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kognitif tentang moraliti (akhlak) yang melibatkan pemahaman 

tentang apa yang betul  dan baik. 

Penalaran moral sebagai unsur pengetahuan moral (moral 

knowing) artinya “penalaran moral pada intinya bersifat rasional, 

suatu keputusan moral bukanlah soal perasaan, melainkan selalu 

mengandung tafsiran kognitif yang aktif dengan memperhatikan 

tuntutan, hak, kewajiban, dan keterlibatan individu, atau 

kelompok terhadap hal-hal yang lain” (Budianingsih, 2008:207). 

2) Perasaan Moral 

Menurut Asri Budianingsih (2008:207) bahwa perasaan moral, 

lebih pada kesadaran akan hal-hal yang baik dan tidak baik. 

Perasaan mencintai kebaikan dan sikap empati terhadap orang 

lain merupakan ekspresi dan perasaan moral. Perasaan  moral ini 

sangat mempengaruhi seseorang untuk berbuat baik. 

Oleh sebab itu perasaan moral perlu diajarkan dan dikembangkan 

dengan menumpuk perkembangan hati nurani dan sikap empati.  

3) Perilaku Moral 

Asri Budianingsih (2008:7) mengatakan bahwa “tindakan moral 

yaitu kemampuan untuk melakukan keputusan perasaan moral ke 

dalam perilaku-perilaku nyata”. Dengan demikian tindakan-

tindakan moral ini perlu difasilitasi agar muncul dan berkembang 

dalam pergaulan sehari-hari. Maka lingkungan sosial yang 
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kondusif untuk memunculkan tindakan-tindakan moral ini sangat 

diperlukan dalam pembelajaran. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penanaman 

nilai-moral diperlukan untuk membentuk  manusia yang berkarakter yaitu 

individu yang mengetahui tentang kebaikan (knowing the good), 

menginginkan dan mencintai kebaikan (desiring and loving the good) dan 

melakukan kebaikan (acting the good). 

Dari ketiga unsur nilai-moral di atas, dalam penelitian ini peneliti 

menekankan pada unsur pengetahuan moral (moral knowing) dan perasaan 

moral (moral action). Perasaan moral dan kesadaran moral, mempunyai 

makna yang sama dimana keduanya sama-sama berhubungan dengan hati 

nurani dan mencerminkan sikap yang baik dan benar, dimana dalam 

mengambil tindakan perlu diperhitungkan oleh akal budi perasaan. 

Sebagai sikap, jelas budi pekerti atau moral berisikan suatu 

pandangan diri dalam orang itu, sedangkan sebagai perilaku budi pekerti 

atau moral harus berwujud tindakan yang mencerminkan sikap dasar orang 

itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sikap menjadi dasar 

bertindak, dan tindakan menjadi ungkapan sikap tersebut. 

Menurut Paul Suparno, dkk (2002: 29) bahwa sikap mengandung 

lima jangkauan, antara lain (1) sikap  dan perilaku dalam 

hubungan dengan Tuhan; (2) sikap dan perilaku dalam hubungan 

dengan diri sendiri; (3) sikap dan perilaku dalam hubungan 

dengan keluarga; (4) sikap dan perilaku dalam hubunganya 

dengan masyarakat atau sesama manusia; (5) sikap dan perilaku 

dalam hubungannya dengan alam sekitar. 
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Karena kesadaran termasuk pada domain afektif yaitu 

berhubungan dengan sikap sehingga dalam penelitian ini, berdasarkan 

lima jangkauan sikap dan perilaku menurut Paul Suparno, maka yang 

dikaji adalah suatu pandangan dari dalam orang itu yaitu sikap. 

Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

1) Sikap dalam hubungannya dengan Tuhan 

Sebagai makhluk, kita wajib menghormati Sang Pencipta dalam 

hidup. Hal ini dapat diwujudkan dalam sikap berbuat baik kepada 

semua manusia, semua makhluk ciptaan, termasuk pada diri 

sendiri. Pendidikan religiositas itu perlu real bukan hanya 

ditekankan pada pengertian kognitif tapi harus sampai pada 

tindakan nyata. 

2) Sikap dalam hubungannya dengan diri sendiri 

Sikap terhadap diri sendiri dapat ditinjau dari sikap sebagai 

berikut : 

a) sikap jujur dan terbuka 

b) sikap pengembangan sebagai pribadi manusia, seperti disiplin, 

bijaksana, cermat, mandiri, dan percaya diri. 

3) Sikap dalam Hubungannya dengan keluarga 

Sikap terhadap keluarga dapat ditinjau dari sikap sebagai berikut 

: 

a) sikap tenggang rasa dan berlaku adil, suka mengabdi, ramah, 

sopan, dan tepat janji. 
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b) penghormatan dalam hidup berkeluarga. 

4) Sikap dalam hubungannya dengan masyarakat atau sesama 

manusia. 

Sikap terhadap masyarakat atau sesama manusia dapat ditinjau 

dari sikap sebagai berikut : 

a) sikap demokratis. 

b) nilai adat dan aturan sopan santun. 

5) Sikap dalam hubungannya dengan alam sekitar 

Manusia mempunyai tugas dan kewajibannya untuk menjaga 

lingkungan hidup, menggunakan barang secara bertanggung 

jawab, dan kritis terhadap persoalan lingkungan, seperti 

kesadaran dan kebiasaan untuk menjaga kebersihan lingkungan, 

melakukan penghijauan, membuang sampah pada tempatnya, 

tidak menambah polusi udara. 

Nilai-moral tersebut perlu diwujudkan atau diimpelentasikan ke 

dalam norma supaya nilai tersebut dapat berfungsi praksis bagi manusia. 

3. Masyarakat 

Individu berasal dari kata individum (latin), yaitu satuan kecil 

yang tidak dapat dibagi lagi. Individu menurut konsep sosiologis, artinya 

manusia yang hidup berdiri sendiri, tidak mempunyai kawan (sendiri). 

Individu sebagai Makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, di dalam dirinya 

selalu dilengkapi dengan kelengkapan hidup yang meliputi berbagai hal 

antara lain: jiwa, raga, akal, nafsu serta hati. Selain itu sejak lahir manusia 
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juga dibekali dengan hasrat atau keinginan pokok yaitu : 1) keinginan 

untuk menjadi satu dengan yang lain di sekelilingnya 2) keinginan untuk 

menjadi satu dengan suasana alam di sekelilingnya (Basrowi, 2005:48). 

Dengan berbagai bekal yang dimilikinya manusia dapat 

membentuk suatu kelompok sosial yang sering disebut dengan 

masyarakat. Istilah masyarakat sendiri menurut Koentjaraningrat “ berasal 

dari bahasa Arab “syaraka” yang artinya ikut serta, berpartisipasi, atau 

“musyaraka”  yang artinya saling bergaul”. Di dalam bahasa Inggris 

dipakai istilah “society”, yang berasal dari bahasa latin “socius” berarti 

kawan. Dalam bahasa Inggris, kata masyarakat diterjemahkan menjadi dua 

pengertian, yaitu society dan community (Basrowi, 2005:37). 

Ralph Clinton mengemukakan bahwa masyarakat adalah 

sekelompok manusia yang telah hidup cukup lama dan bekerja sama, 

sehingga mereka itu dapat  mengorganisasikan dirinya sebagai salah satu 

kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu. Suatu masyarakat ada karena 

adanya pengalaman hidup bersama dalam suatu kesatuan manusia dari 

yang terkecil (tetangga) hingga yang terbesar (negara) dalam jangka waktu 

relatif lama. Di sini waktu memegang peranan penting bagi berjalanya 

proses adaptasi antar individu sehingga antara mereka terjalin suatu kerja 

sama. Karena tiap individu telah diberikan bekal oleh Tuhan Yang Maha 

Esa sejak dilahirkan. Dengan pembawaan yang berbeda-beda serta 

kebutuhan yang tidak dapat mereka penuhi sendiri mereka harus 

beradaptasi  terhadap tingkah laku orang lain. Pengalaman hidup bersama 
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membuat kelompok ini berusaha mengorganisasikan dirinya dengan 

aturan-aturan, tradisi, sikap, pola tingkah laku yang berbeda dengan 

kelompok manusia yang lain (Soekanto, 2002:24). 

Dari pendapat para ahli di atas, kiranya peneliti dapat menarik 

kesimpulan bahwa masyarakat merupakan sekumpulan individu yang 

berupa kelompok kecil sampai kelompok terbesar, yang tinggal  atau  atau 

menempati satu wilayah yang sama dengan batas-batasnya dalam jangka 

waktu yang relatif lama, sehingga di antara anggotanya terjalin suatu kerja 

sama yang cukup erat untuk memenuhi kebutuhan kelompok secara 

mandiri dan menghasilkan suatu kebudayaan dengan memiliki nilai-nilai 

serta aturan yang berbeda dengan kesatuan hidup lain dan setiap 

anggotanya memiliki identitas khusus terhadap kelompoknya. 

4. Sistem Kepercayaan 

Sistem kepercayaan merupakan rangkuman dari berbagai 

kepercayaan/keyakinan, konsep dan pandangan serta nilai-nilai budaya. 

Seperti yakin akan adanya Tuhan, yakin adanya tokoh-tokoh keramat, 

yakin adanya konsep kosmogoni tertentu tentang penciptaan alam, yakin 

akan adanya dewa-dewa, memiliki konsep-konsep tertentu tentang hidup 

dan kehidupan sesudah kematian, yakin akan adanya makhluk-makhluk 

halus penjelmaan nenek moyang yang sudah meninggal dan yakin akan 

adanya kekuatan-kekuatan gaib dalam alam semesta ini. 

Koentjaraningrat (1994:319) Sistem kepercayaan dalam adat 

istiadat orang Jawa mengandung pedoman yang dapat memberikan arah 
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dan orientasi kepada kehidupan warga masyarakat yang mendukungnya 

oleh karena adat istiadat orang jawa merupakan suatu konsep-konsep 

pemikiran yang dianggap bernilai, berharga dan penting dalam hidupnya. 

Dengan kata lain, untuk dapat memahami suatu adat kebiasaan 

masyarakat, terlebih dahulu harus memahami kepercayaan/keyakinan 

serta konsep pandangan hidup suatu masyarakat dalam hal ini masyarakat 

Jawa. Dalam dunia orang Jawa kepercayaan mengenai adat istiadat 

tersebut diwujudkan dengan adanya suatu tindakan-tindakan keagamaan 

yaitu upacara selamatan sebagai wujud dari sistem budaya atau adat 

tersebut. Tindakan-tindakan keagamaan atau upacara selamatan seperti 

Upacara bersih dusun, ruwatan, upacara kematian hingga mekar 

merupakan suatu tindakan yang penting dalam sistem kepercayaan adat 

orang jawa karena sebagai bentuk pemujaan terhadap ruh nenek moyang 

dan dewa-dewa yang dipercayai serta untuk mencapai kesatuan dengan 

Tuhan. Selain itu suatu rangkaian upacara sepanjang lingkaran hidup 

sebagai aktivitas keagamaan dalam kebudayaan manusia juga tergolong 

menjadi suatu yang penting dan mutlak perlu dalam sistem keyakinan 

orang jawa demi bersatunya kembali kepada Tuhan. 

Penelitian mengenai berbagai kepercayaan yang ada di Indonesia 

menajamkan sasaran perhatian pada apa yang sesungguhnya  menjadi 

kepercayaan dari individu-individu berbagai golongan dalam masyarakat. 

Sebab sistem kepercayaan yang dianut oleh bangsa Indonesia sangat 

banyak ragamnya. Hampir di setiap daerah dan komunitas terdapat 
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berbagai kepercayaan dan objek keramat yang dipercayai dan diagungkan 

yang kadang-kadang berbeda dengan keyakinan yang berasal dari agama 

mereka sendiri (Kahmad, 2002:96). 

5. Tradisi 

Menurut Murgiyanto (2004:10) Tradisi adalah cara mewariskan 

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

generasi dan dari leluhur ke anak cucu secara lisan. Pada dasarnya tradisi 

merupakan bagian dari kebudayaan. Dilihat dari konsepnya, kebudayaan 

merupakan hasil karya manusia yang dilakukan secara berulang-ulang 

berdasarkan waktu tertentu dengan anggota masyarakat lain. Hasil karya 

yang dilakukan secara berulang-ulang tersebut telah menjadi suatu 

kebiasaan yang disebut dengan tradisi. 

Setiap tradisi dalam suatu masyarakat tidak lepas dari adanya 

upacara tradisional atau yang kita kenal dengan upacara adat. Upacara itu 

sendiri mengandung makna simbolik, nilai-nilai etika, moral dan sosial 

yang menjadi acuan normatif individu dan masyarakat dalam menjalin 

kehidupan bersama (Nursid, 2003:49). Upacara tradisional mencerminkan 

semua perencanaan dan tindakan yang diatur dalam tata nilai luhur yang 

diwariskan secara turun temurun yang mengalami perubahan menuju 

perbaikan sesuai tata urutan zaman. 

Jadi, tradisi merupakan gambaran sikap dan prilaku manusia yang 

telah berproses dalam waktu yang lama dan dilaksanakan secara turun 

temurun dari nenek moyang. Tradisi dipengaruhi oleh kecenderungan 
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untuk berbuat sesuatu dan mengulang sesuatu hingga menjadi kebiasaan. 

Suatu tradisi akan tetap dilaksanakan dan dilestarikan selama para 

pendukungnya masih melihat manfaatnya, sebaliknya tradisi akan 

ditinggalkan atau mengalami perubahan apabila dirasa tidak lagi 

bermanfaat bagi masyarakat pemiliknya. 

6. Saparan 

Saparan merupakan tradisi yang berkembang di daerah Jawa. 

Tradisi ini sering disebut Merti desa atau Merti dusun yang dilaksanakan 

pada bulan Sapar dan pada hari Saparan misalnya Senin Wage, Selasa 

Wage, atau Jum’at Pon atau Ahad Pon.  

Masyarakat Jawa banyak melakukan ritual dan tradisi 

berdasarkan perhitungan penanggalan Jawa. Berbagai ragam upacara 

sakral juga dilaksanakan berdasarkan perhitungan menurut sistem 

kalender Jawa. Tradisi Saparan juga dilakukan berdasarkan sistem Jawa, 

yaitu dilaksanakan pada bulan Sapar dan pada hari yang ditentukan sesuai 

hari pasaran Jawa. Bahkan kata Saparan itu sendiri berasal dari kata Sapar, 

yaitu bulan kedua dari penanggalan Jawa dimana tradisi ini dilaksanakan. 

Sedangkan sistem hari pasaran adalah sistem siklus lima hari dalam pekan 

tradisional Jawa. Siklusnya dimulai dari hari pasaran yang secara 

berurutan adalah Pon, Wage, Kliwon, Legi dan Pahing. Siklus tersebut 

berputar, sehingga dalam seminggu (7hari) bisa jadi ada dua hari pasaran 

yang sama.  
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Sistem hari sepasaran tersebut sangat penting untuk diketahui 

dengan pasti siklusnya oleh masyarakat Jawa. Karena seringkali sistem 

perdagangan keperluan sehari-hari dan terutama makanan, ditentukan oleh 

irama hari pasaran tersebut. Bahkan sampai sekarang ini masih terdapat 

desa-desa Jawa yang dikelompokkan berlima-lima dengan hari pasar yang 

bergilir (Lombard:2005).  

Sistem penanggalan Jawa yang sekarang ini masih digunakan 

adalah sistem kalender Jawa yang merupakan perpaduan antara budaya 

Hindu-Budha Jawa dan budaya Islam. Karena ketika kerajaan Mataram 

menetapkan perhitungan Hijriyah tidak semua masyarakat mematuhinya. 

Sebagian masyarakat masih tetap menggunakan perhitungan Saka. 

Sehingga timbul akulturasi budaya dalam sistem penanggalan Jawa.   

Meskipun garis besar penanggalan Jawa bernafaskan Islam, 

namun dalam perhitungan nama-nama bulannya kalender Jawa tidak 

sepenuhnya sama dengan kalender Hijriyah. Sebagian nama bulan diambil 

dari kalender Hijriyah dengan nama-nama Arab, namun beberapa di 

antaranya menggunakan nama dalam bahasa Sanskerta seperti Pasa, Sela 

dan kemungkinan juga Sura. Nama-nama bulan dalam penanggalan Jawa 

secara urut adalah Sura, Sapar, Mulud, Bakda Mulud, Jumadi Awal, 

Jumadi Akhir, Rejeb, Ruwah, Pasa/Poso, Sawal, Sela/Selo, dan bulan 

terakhir disebut Besar.   

Masyarakat Jawa seringkali mengadakan ritual atau tradisi 

berdasarkan perhitungan bulan-bulan Jawa tersebut. Contohnya, sebuah 
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tradisi yang telah diungkapkan melalui penelitian Sulistyawati (2006) 

dengan judul Presepsi Masyarakat Santri Terhadap Tradisi Rebo 

Wekasan di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, Sulistyawati (2006:4) 

mengatakan  bahwa tradisi Rebo Wekasan merupakan tradisi yang 

dilaksanakan pada bulan Sapar yaitu hari Rabu terakhir pada bulan Sapar, 

maksud dari tradisi ini adalah masyarakat Kecamatan Margoyoso 

memohon agar dijauhkan dari bencana atau Musibah. Di samping itu 

Masyarakat Kecamatan Margoyoso yang hidup dari hasil Pertanian, 

perindustrian dan perdagangan memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa 

agar selalu diberi keberkahan dan keselamatan. 

7. Implementasi 

Implementasi menurut kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 

pelaksanaan, penerapan, yaitu untuk mencari bentuk tentang hal yang telah 

disepakati terlebih dahulu (2000:427). 

Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, 

kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberi 

dampak, baik berupa pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap. 

Dalam Oxford Advance Learner’s Dictionary dikemukakan bahwa 

implementasi adalah “Put something in to effect”, (penerapan sesuatu 

yang memberikan efek atau dampak) (Mulyasa, 2006:93). 

Pengertian implementasi juga dijelaskan oleh Van meter dan Van 

Hom bahwa implementasi adalah: 

“Implementasi adalah tindakan-tindakan  yang dilakukan baik 

oleh individu-individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau 
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swasta  yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan tertentu 

yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.”  Van Meter 

dan Van Hom (dalam Wahab, 2004). 

 

Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi 

merupakan tindakan-tindakan baik yang dilakukan oleh individu maupun 

kelompok yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah 

digariskan dalam suatu keputusan tertentu. 

Sementara itu, menurut Winarno implementasi biasanya 

dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan 

tertentu. Implemantasi adalah sesuatu yang disertai sarana pendukung 

yang dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu 

(Winarno, 2002:6). 

Webster  (dalam Wahab, 2004) menjelaskan bahwa Konsep 

implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti 

mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyedia sarana untuk 

melaksanakan sesuatu yang dapat menimbulkan akibat terhadap sesuatu. 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Kajian penelitian mengenai berbagai ritual atau ritus masyarakat telah 

banyak dilakukan. Mengingat ragam budaya yang beraneka di setiap daerah 

masing-masing. Beberapa diantaranya adalah Lathifah Sumaiyah (2014) 

melalui judul penelitian Presepsi Masyarakat Terhadap Upacara Adat 

Yaqowiyu Serta Pengembangan Produk Apem Sebagai Salah Satu Alternatif 

Kuliner Daerah Klaten. Sumaiyah (2014) menyimpulkan bahwa masyarakat 

Jatinom, Kabupaten Klaten melestarikan kegiatan penyebaran apem yang 
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pertama kali dilakukan oleh tokoh agama Ki Ageng Gibrig sebagai bentuk 

syukur kepada Tuhan agar diberi keselamatan dan kemudahan dalam mencari 

rizqi. Masyarakat percaya bahwa apem yang disebar dapat membawa berkah 

sehingga bagi sebagian masyarakat yang berprofesi sebagai petani, apem 

tersebut banyak ditanam di ladang atau sawah mereka, agar dijauhkan dari 

hama dan mendapat hasil panen yang melimpah. 

Pramushinta (2010), dengan judul penelitian Keberadaan Tradisi 

Nyadran dalam Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Petani Desa 

Gowak Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung. Pramushinta (2010) 

menyimpulkan bahwa masyarakat Desa Gowak tersebut masih memilih 

melaksanakan tradisi Nyadran dengan besar-besaran dan mengeluarkan 

banyak biaya. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat tersebut untuk 

mendapatkan dana yaitu ada yang dengan menabung, menjual hasil pertanian 

maupun peternakan, serta berhutang kepada sesama warga Desa Gowak 

maupun suatu lembaga atau instansi yang ada di desa tersebut. Nyadran masih 

dipertahankan di desa tersebut karena ternyata memiliki fungsi yang diperoleh 

masyarakatnya, yaitu fungsi sosial, fungsi ekonomi dan fungsi religi.  

Haryati (2006) dengan judul penelitian Fungsi dan Makna Tradisi 

Ruwatan Sawanan, Studi Kasus di Desa Badakarya Kecamatan Punggelan 

Kabupaten Banjarnegara. Haryati (2006) menyimpulkan bahwa tradisi 

ruwatan Sawanan, merupakan pernyataan untuk memohon keselamatan dan 

kesehatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta agar lebih mendekatkan diri 

kepada-Nya dan melestarikan warisan budaya daerah dari leluhur. Masyarakat 
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Desa Badakarya ini menyadari betul akan warisan budaya yang ada sehingga 

mereka berusaha melestarikannya.   

Penelitian Ana Muslimati Amalia (2015) dengan judul Upacara 

Tradisi Merti Bumi Tunggul Arum di Dusun Tunggul Arum Desa Wonokerto 

Kecamatan Turi Kabupaten Sleman. Ana musilmati amalia (2015) 

menyimpulkan tradisi Saparan bukan sekedar wujud syukur atas hasil panen 

tetapi dalam tradisi ini mengandung nilai-nilai salah satunya nilai seni yang 

diwujudkan dalam tarian. Rasa gembira dan terima kasih atas hasil panen yang 

melimpah itu di ungkapkan dalam tradisi Saparan yang diikuti dengan tarian 

secara berpasangan antara laki-laki dan perempuan sebagai simbol kesuburan. 

Banyak dari penelitian-penelitian di atas juga telah menggambarkan 

bagaimana eksistensi sebuah budaya masih terjaga. Penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian mengenai salah satu budaya yang 

ada di tanah Jawa. Penelitian ini bercirikan proses mempertahankan budaya 

oleh masyarakat itu sendiri meskipun sempat melewati guncangan sosial. 

Masyarakat sepakat untuk menghidupkan kembali budaya mereka yang di 

dalamnya mengandung nilai-nilai luhur masyarakat termasuk nilai-moral. 

C. Kerangka Berpikir 

Sebelum peneliti mengungkap Nilai-moral dalam tradisi Saparan 

masyarakat Desa Nogosaren, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. 

Peneliti harus membuat kerangka berpikir yang diarahkan dalam penelitian. 

Visualitas tentang kerangka berpikir penelitian ini dapat dilihat pada gambar 

berikut: 
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                                       Bagan 1 Kerangka Berpikir 

 Bagan kerangka berpikir di atas telah menunjukkan bagaimana alur 

pemikiran peneliti. Peneliti mengawali pemikiran-pemikiran dari kehidupan 

masyarakat Jawa Islam yaitu masyarakat Desa Nogosaren, mereka memiliki 

sistem kepercayaan yang dituangkan dalam tradisi Saparan dan sampai 

sekarang ini tradisi Saparan masih tetap berlangsung. Terdapat faktor-faktor 

tertentu yang telah membuat tradisi Saparan masih terjaga. Peneliti ingin 

Masyarakat Nogosaren 

Sistem Kepercayaan 

Tradisi Saparan 

Nilai-moral yang terkandung 

Implementasi Nilai-moral 

dalam kehidupan Masyarakat 

Desa Nogosaren 

Masyarakat Desa Nogosaren yang 

religius 

Kelestarian 

Kebudayaan Jawa Islam 

Masyarakat Desa Nogosaren 
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mengetahui mengapa  masyarakat Desa Nogosaren masih melaksanakan 

Saparan. Dalam tradisi Saparan ini tentunya banyak mengandung Nilai-moral.  

Nilai-moral yang terkandung masih tidak mati dan masih lestari 

sampai sekarang seiring masih dilaksanakanya tradisi Saparan. Nilai-moral 

tersebut diimplementasikan ke dalam kehidupan  masyarakat Desa Nogosaren 

sehingga tercipta suatu masyarakat desa yang religius. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Nilai-moral dalam tradisi Saparan 

masyarakat Desa Nogosaren Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang dan 

membahas secara mendalam berdasarkan teori-teori yang telah dipelajari 

maka, adapun kesimpulannya sebagai berikut. 

1. Tradisi Saparan di Desa Nogosaren masih dipertahankan, masyarakat 

masih menganggap bahwa tradisi Saparan merupakan tradisi warisan 

leluhur sehingga sangatlah penting untuk dilestarikan. Selain itu, tradisi 

Saparan merupakan pengokoh norma-norma serta nilai-nilai yang berlaku 

dalam masyarakat. Hal tersebut secara simbolis ditampilkan dalam bentuk 

rangkaian kegiatan dalam tradisi Saparan. 

2. Tradisi Saparan masyarakat Desa Nogosaren merupakan bentuk ungkapan 

syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas kelimpahan rizqi dan juga 

keselamatan. Perayaan tradisi Saparan dimulai dengan bersih lingkungan, 

bersih kubur, dandan kali dilanjutkan dengan perayaan utama yaitu 

slametan yang dikalsifikasikan menjadi tiga bagian yaitu perayaan yang 

bersifat komunal, perayaan individu, dan perayaan yang sifatnya hiburan. 

Perayaan yang dilakukan secara komunal dilaksanakan dirumah kepala 

dusun untuk melakukan doa bersama, maksud dari doa ini yaitu untuk 

meminta keberkahan dan keselamatan untuk kehidupan mereka. 

Selanjutnya, perayaan individu dilaksanakan di rumah masing-masih 
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dengan mengundang sanak saudara untuk mempererat tali silaturahmi. 

Perayaan hiburan bertujuan untuk memeriahkan tradisi Saparan. Ciri khas 

dari tradisi Saparan masyarakat Desa Nogosaren adalah slametan bersama 

yaitu dengan cara mengundang kerabat, sanak-sudara untuk bersilaturahmi 

dan makan bersama. 

3. Dalam Tradisi Saparan masyarakat Desa Nogosaren terdapat nilai- moral 

yang dilestarikan yaitu : religius, peduli terhadap lingkungan, kerja keras, 

kekeluargaan, gotong royong, silaturahmi, ikatan solidaritas dan 

kerukunan warga. Nilai-moral tersebut tercermin dengan jelas dalam 

rangkaian pelaksanaan tradisi Saparan mulai dari bersih lingkungan, bersih 

kali, bersih kubur dan slametan. 

4. Nilai-moral yang terdapat dalam tradisi Saparan diimplementasikan 

sebagai identitas masyarakat Desa Nogosaren dalam kehidupan sehari-

hari. Nilai religius diimplementasikan melalui kegiatan keagamaan yaitu 

pengajian yang rutin dilaksanakan setiap malam Jumat untuk kaum laki-

laki dan setiap Jumat sore bagi kaum perempuan. Kegiatan pengajian ini 

juga sebagai wujud silaturahmi antar warga. peduli terhadap lingkungan 

diimplementasikan melalui kegiatan bersih lingkungan, dan bersih sungai. 

Nilai gotong royong, kerja keras, kekeluargaan diimplementasikan dalam 

kegiatan-kegiatan dengan cakupan skala besar seperti kerja bakti, 

membantu tetangga hajatan, dan membangun rumah. 
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B. Saran 

Nilai-moral dalam tradisi Saparan telah dilaksanakan dan dijadikan tuntunan 

hidup sehari-hari serta menjadi perekat kebersamaan masyarakat di Desa 

Nogosaren. Namun, peran pemerintah masih belum maksimal. Sehingga, 

peneliti memberikan saran sebagai berikut. 

1. Pemerintah Desa Nogosaren 

Pemerintah Desa Nogosaren diharapkan dapat membuka komunikasi 

dengan semua pihak terutama pemerintah Kabupaten Semarang agar 

perayaan tradisi Saparan ini dapat berkembang dan mampu menjadi salah 

satu potensi wisata di Desa Nogosaren. 

2. Pemerintah Kabupaten Semarang 

Pemerintah Kabupaten Semarang diharapkan menjadikan tradisi Saparan 

masyarakat Desa Nogosaren sebagai salah satu potensi wisata budaya di 

Kabupaten Semarang. Tradisi Saparan ini memiliki keunikan tersendiri dan 

mampu menarik banyak pengunjung setiap tahunnya. Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Semarang yang mengurusi bidang budaya harusnya 

mampu memanfaatkan potensi ini.



115 

 

  

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

A. Sumber Buku dan Jurnal 

 

Amin, M Darori. 2000. Islam dan Kebudayaan Jawa. Yogyakarta: Gama 

media.  

 

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek. 

Jakarta: Rineka Cipta.  

 

Basrowi, M.S. 2005. Pengantar Sosiologi. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 

 

Budianingsih,  C. Asri. 2008. Pembelajaran Moral. Jakarta: PT Rineka Cipta. 

 

Darmadi, Hamid. 2009. Dasar Konsep Pendidikan Moral. Badung: Alfabeta. 

 

Handoyo, Eko. dkk. 2007. Studi Masyarakat Indonesia. Semarang: 

Universitas Negeri Semarang. 

 

Kaelan, 2004. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma. 

 

Kahmad, Dadang. 2002. Sosiologi Agama. Bandung: Remaja Rosdkarya. 

 

Karim, Abdul. 2007. Islam Nusantara. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher. 

 

Koentjaraningrat. 1994. Kebudayaan Jawa. Jakarta: Balai Pustaka. 

 

Kuntowijoyo. 2006. Budaya dan Masyarakat. Yogyakarta: Tiara wacana. 

 

Lickona, Thomas. 2012. Educating For Character. Jakarta: Bumi Aksara. 

 

Lombard, Denys. 2005. Nusa Jawa : Silang Budaya Kajian Sejarah Terpadu. 

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 

 

Moleong, J. Lexy. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja 

Rosdakarya. 

 

Moleong, J. Lexy. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja 

Rosdakarya. 

 

Milles, Mettew, B dan Hubberman, A. Michael. 1992. Analisis Data 

Kualitatif. Jakarta: Rosdakarya. 

 

Mulyana, Rochmat. 2004. Mengartikulasikan Pendidikan Nilai. Bandung: 

Alfabeta. 

 



116 

 

  

 

Mulyasa. 2006. Kurikulum Berbasis Kompetensi Konsep, Karakteristik, dan 

Implementasi. Bandung: Remaja Rosdakarya. 

 

Murgiyanto, Sal. 2004. Tradisi dan Inovasi: Beberapa Masalah Tari di 

Indonesia. Jakarta: Wedatama Widya Sastra. 

 

Nur Hakim, Muhamad. 2003. Islam Tadisional dan Reformasi Pragmatisme 

(Agama dalam pemikiran Hasan Hanafi). Malang: Bayu Media 

Publishing. 

 

Ranjabar, Jacobus. 2006. Sistem Sosial Budaya Indonesia. Bogor: Penerbit 

Ghalia Indonesia. 

 

Rachman, Maman. 2011. Metode Penelitian Pendidikan Moral. Semarang: 

UNNES PRESS. 

 

Salam, Burhanudin. 2000. Etika Individual Pola Dasar Filsafat Moral. 

Jakarta: Rineka Cipta. 

 

Sjarkawi. 2006. Pembentukan Kepribadian Anak Peran Moral Intelektual, 

Emosional, dan Sosial Sebagai Wujud Integritas Membangun Jati 

Diri. Jakarta: Bumi Aksara. 

 

Soekanto, Soerjono. 2002. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo 

Persada. 

 

Soekanto, Soerjono. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo 

Persada. 

 

Sumaatmaja, Nursid. 2003. Manusia dalam Konteks Sosial, Budaya dan 

Lingkungan Hidup. Bandung: Alfabeta. 

 

Suparno, Paul. 2002. Pendidikan Budi Pekerti di Sekolah. Yogyakarta: 

Kanisius. 

 

Suratman, dkk. 2010. Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Malang: Intimedia. 

 

Suyahmo. 2012. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Semarang: Unnes press. 

 

Suyahmo.  2015. Buku Ajar Filsafat Moral. Semarang: Unnes. 

 

Sztompka, Piotr. 2007.  Sosiologi Perubahan Sosial. Jakarta: Prenada.  

 

Wahab, Solichin Abdul. 2004. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke 

Implementasi Kebijaksanaan. Diakses dari http://uny.ac.id tanggal 

13 maret 2016. 



117 

 

  

 

Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: 

Media Pressindo. 

 

B. Skripsi 

 

Haryati, Eni. 2006. Fungsi dan Makna Tradisi Ruwatan Sawanan (Studi 

Kasus di Desa Badakarya, Kecamatan Punggelan, Kabupaten 

Banjarnegara. Skripsi: Unnes. 

 

Lathifah, Sumaiyah. 2014. Presepsi Masyarakat terhadap Upacara adat 

Yaqowiyu serta Pengembangan Produk Apem sebagai Salah Satu 

Alternatif Kuliner Daerah Klaten. Skripsi: UNY. 

 

Muslimati, Amalia ana. 2015. Upacara Tradisi Merti Bumi Tunggul Arum di 

Dusun Tunggul Arum Desa Wonokerto Kecamatan Turi Kabupaten 

Sleman. Skripsi: UNY. 

 

Pramushinta, Hesti. 2010. Keberadaan Tradisi Nyadran dalam Kehidupan 

Sosial dan Ekonomi Masyarakat Petani Desa Gowak Kecamatan 

Pringsurat Kabupaten Temanggung. Skripsi: Unnes. 

 

Sulistyawati, 2006. Presepsi Masyarakat Santri terhadap Tradisi Rebo 

Wekasan di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Skripsi: IAIN 

Walisongo Semarang. 

 

C. Kamus 

 

Pusat Bahasa Depdiknas. 2000. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi 

Ketiga). Jakarta: Balai Pustaka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




