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SARI 

Wibowo, Afif Andi. 2011. Persepsi Masyarakat Terhadap Mitos Air Tiga Rasa 

Di Lingkungan Sunan Muria Kabupaten Kudus. Jurusan Hukum dan 

Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I: Drs. Suprayogi, M.Pd. Pembimbing II: Drs. Hamonangan 

S., M.Si. 119 halaman. 

Kata Kunci: Mitos, Persepsi Masyarakat Terhadap Mitos, dan Pengaruh Mitos 

Mitos air tiga rasa diwariskan secara lisan oleh masyarakat Japan dari 

generasi ke generasi selama bertahun-tahun, namun tetap dipertahankan dan 

masih dipercaya sampai sekarang. Air tiga rasa mempunyai tiga sumber air, ketiga 

sumber air tersebut mempunyai rasa yang berbeda satu sama lain. Sumber air 

pertama mempunyai rasa tawar, sumber air kedua mempunyai rasa seperti sprite, 

dan sumber air ketiga mempunyai rasa seperti arak. Hal inilah yang memunculkan 

persepsi masyarakat yang berbeda dari masyarakat Desa Japan dan sekitarnya. 

Terkait dengan fenomena tersebut, terdapatlah masalah yang menarik untuk 

diteliti. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Mengapa  mitos air tiga rasa 

di lingkungan makam Sunan Muria Kabupaten Kudus masih dipercaya sampai 

sekarang, (2) Bagaimanakah presepsi masyarakat terhadap mitos air tiga rasa di 

lingkungan makam Sunan Muria Kabupaten Kudus, (3) Adakah pengaruh mitos 

air tiga rasa di lingkungan makam Sunan Muria Kabupaten Kudus terhadap 

masyarakat sekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui 

mengapa  mitos air tiga rasa di lingkungan Sunan Muria Kabupaten Kudus masih 

dipercaya sampai sekarang, (2) Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat 

terhadap mitos air tiga rasa di lingkungan makam Sunan Muria Kabupaten Kudus. 

(3) Untuk mengetahui adakah pengaruh mitos air tiga rasa di lingkungan makam 

Sunan Muria Kabupaten Kudus terhadap masyarakat sekitarnya. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah warga Desa Japan Kabupaten Kudus 

dan pengunjung yang datang ke sumber air tiga rasa. Pengumpulan data dilakukan 

dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik 

pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Mitos air tiga 

rasa di lingkungan makam Sunan Muria Kabupaten Kudus masih dipercaya 

sampai sekarang, alasan masyarakat masih percaya adalah  air tiga rasa 

merupakan petilasan Syeh Hasan Shadily yang sudah menjadi keyakinan 

masyarakat untuk mempercayai mitos air tiga rasa secara turun-temurun sehingga 

menjadi budaya; (2) Persepsi masyarakat terhadap mitos air tiga rasa di 

lingkungan makam Sunan Muria terbagi dalam kelompok-kelompok sosial dalam 

masyarakat Japan dan masyarakat luar Japan yang memiliki kepercayaan pada 

mitos air tiga rasa yaitu laki-laki dan perempuan, dari segi usia adalah masyarakat 

yang sudah tua, dari segi pekerjaan adalah petani dan pedagang, dari segi 

pendidikan adalah tamatan Sekolah Dasar (SD); dan (3) Terdapat pengaruh mitos 

air tiga rasa di lingkungan makam Sunan Muria Kabupaten Kudus terhadap 

masyarakat sekitarnya baik bagi pemilik warung, penyedia jasa ojek, maupun jasa 

parkir. 
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 Saran yang dapat diberikan setelah dilakukan penelitian adalah: (1) 

Masyarakat yang masih mempercayai mitos air tiga rasa sampai sekarang, 

diharapkan masih tetap mempertahankan keaslian cerita sejarah tentang air tiga 

rasa, mempertahankan budaya secara turun temurun, dan menjadikan air tiga rasa 

sebagai kekayaan budaya lokal sehingga bisa diketahui oleh generasi berikutnya; 

(2) Persepsi setiap pengunjung yang datang ke sumber air tiga rasa dipengaruhi 

oleh keyakinan setiap individu masing-masing. Bagi tokoh agama di Desa Japan 

dan sekitarnya diharapkan memperhatikan dan memberikan arahan, agar 

masyarakat yang mempercayai mitos air tiga rasa tidak semata-mata mempercayai 

dari kekuatan air tiga rasa tersebut tetapi harus yakin bahwa air terserbut berasal 

dari kebesaran Allah SWT; dan (3) Pengaruh mitos air tiga rasa sangat dirasakan 

manfaatnya bagi pemilik usaha warung di sekitar sumber air tiga rasa. Karena 

letak sumber air tiga rasa di lingkungan hutan yang masih asri dan masih alami, 

sehingga diharapkan agar pemilik usaha warung bisa memperhatikan dan menjaga 

lingkungan sekitar sumber air tiga rasa tersebut misalnya dengan menyediakan 

tempat sampah dan sebagainya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Era globalisasi ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi diseluruh belahan dunia, termasuk di Indonesia. 

Salah satu tanda berkembangnya ilmu pengetahuan di Indonesia adalah banyak 

masyarakat yang mampu mencapai tingkat pendidikan yang semakin baik. 

Sejalan dengan pendidikan yang semakin baik dan didukung teknologi yang 

semakin baik pula, maka pemikiran masyarakat menjadi lebih rasional dalam 

bertindak. Hal ini terlihat dari masyarakat yang lebih berfikir logis dalam 

menyelesaikan masalah yang dihadapi, seperti masyarakat yang lebih memilih 

percaya dengan dokter daripada datang pada dukun yang dahulu sering 

dipercaya mengobati penyakit. Budaya masyarakat akan semakin berkembang 

dengan adanya pemikiran masyarakat yang rasional, hal ini memperlihatkan 

bahwa kebudayaan merupakan sesuatu yang tidak statis tetapi selalu berubah-

ubah.  

Menurut Tylor (dalam Soekanto 1990: 188): Kebudayaan merupakan 

kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, moral, hukum, adat 

istiadat dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang 

didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Sedangkan menurut 

Soemardjan dan Soemardi (dalam Soekanto 1990: 189): Kebudayaan sebagai 

semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Kebudayaan merupakan hasil 

1 



2 

 

pemikiran masyarakat yang mencakup berbagai hal sehingga kebudayaan akan 

mengalami perubahan seiring dengan pemikiran masyarakat yang berubah 

pula. 

Perubahan kebudayaan dapat melalui proses akulturasi dan proses 

asimilasi. Menurut Koentjaraningrat (2009: 202): Akulturasi merupakan proses 

sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan 

tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun 

diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan 

hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Proses akulturasi merupakan 

proses budaya yang menerima kebudayaan dari luar, tetapi tetap 

mempertahankan kepribadian kebudayaan yang telah ada sebelumnya. 

Sedangkan menurut Koentjaraningrat (2000: 209): Asimilasi merupakan proses 

sosial yang terdiri dari masyarakat yang minoritas dan masyarakat mayoritas 

dalam hal ini golongan-golongan minoritas mengubah sifat khas dan unsur-

unsur kebudayaannya dan menyesuaikannya dengan kebudayaan dari golongan 

masyarakat. Adanya proses akulturasi ini ada kebudayaan yang masih tetap 

dipertahankan, sedangkan adanya proses asimilasi kebudayaan dapat berubah 

secara menyeluruh mengikuti kelompok mayoritas. 

Salah satu unsur kebudayaan yang masih dipertahankan masyarakat 

Indonesia dalam perubahan budaya adalah sistem kepercayaan. Sistem 

kepercayaan dijadikan pedoman dan pandangan hidup bagi masyarakat karena 

warisan leluhur yang harus tetap dilestarikan walaupun di zaman yang modern 

seperti sekarang ini. Asal usul kepercayaan itu adalah adanya kepercayaan 
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manusia terhadap kekuatan yang lebih tinggi dari padanya. Oleh karena 

manusia melakukan berbagai hal untuk mencapai ketenangan hidup (Sujarwa 

2001:139). 

Kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan yang lebih tinggi mendorong 

masyarakat untuk mempercayai hal-hal yang gaib. Tradisi memuja tempat-

tempat keramat sampai kini masih dilakukan, tindakan tersebut tidak lepas dari 

adanya mitos. Menurut Bascom (dalam Danandjaja 2002: 51): Mitos pada 

umumnya mengisahkan terjadinya alam semesta, dunia, manusia pertama, 

terjadinya maut, bentuk khas binatang, bentuk topografi, gejala alam, dan 

sebagainya. Mitos biasanya berkaitan erat dengan kejadian-kejadian fenomena 

keanehan alam nyata dan alam ghaib dalam hubungannya dengan manusia. 

Mitos yang berkembang diturunkan di dalam lingkungan masyarakat yang 

diwariskan secara turun temurun. Penelitian ini menitikberatkan pada mitos, 

karena mitos itu diturunkan secara lisan selama bertahun-tahun lamanya, 

namun mitos tersebut tidak hilang dan masih dipercaya pada zaman modern 

seperti ini. 

Sekarang era modern masih seringkali ditemukan mitos-mitos yang 

masih hidup dan berkembang di masyarakat. Mitos tersebut sering dijumpai 

pada suatu daerah tertentu.  Karena banyaknya unsur lapisan masyarakat yang 

masih mempercayai adanya suatu mitos, maka tidak menutup kemungkinan 

akan terjadi suatu perbedaan pandangan dan kepercayaan terhadap mitos yang 

mereka percayai. Perbedaan itu mungkin terletak pada jalan cerita mitos 

ataupun kekuatan mistik yang ada pada mitos tersebut.  
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Terkait dengan mitos, bahwa masih banyak yang hidup dan berkembang 

di Kabupaten Kudus, antara lain mitos tentang air tiga rasa di lingkungan 

makam Sunan Muria. Sejak dahulu Kabupaten Kudus terkenal dengan dua 

Sunan Walisongo, yaitu Sunan Muria dan Sunan Kudus. Banyak peziarah yang 

datang tidak hanya dari Kudus saja, tetapi banyak berasal dari berbagai kota 

besar di Jawa, seperti Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, dan Surabaya. 

Sebagian lagi dari Palembang dan Kalimantan. Sumber air tiga rasa yang 

terdapat di lingkungan Sunan Muria merupakan salah satu yang kerap 

dikunjungi selain makam Sunan Muria. Mitos air tiga rasa dulunya hanya 

berkembang di masyarakat Desa Japan,  namun sekarang mitos tersebut 

berkembang pada masyarakat di luar Desa Japan bahkan sampai di luar 

Kabupaten Kudus. Mitos pada sumber air tiga rasa ini diturunkan secara lisan 

dari generasi ke generasi oleh masyarakat pendukungnya. Meskipun mitos ini 

diturunkan secara lisan selama bertahun-tahun, namun mitos tersebut tidak 

hilang dan masih dipercaya hingga sekarang oleh masyarakat Desa Japan dan 

sekitarnya. 

Mitos air tiga rasa di lingkungan Sunan Muria ini  perlu mendapat 

perhatian. Dengan adanya perkembangan zaman yang semakin modern, 

ternyata tidak menghilangkan mitos yang berkembang pada masyarakat Desa 

Japan dan sekitarnya. Masyarakat masih percaya akan keberadaan mitos 

tersebut, hal ini terbukti dengan banyaknya pengunjung air tiga rasa untuk 

mengambil air tersebut hingga sekarang. 
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Masyarakat Desa Japan mempercayai adanya mitos yang berkembang 

bahwa air tiga rasa memberikan banyak khasiat bagi orang yang meminum air 

tersebut. Saat ini bukan hanya masyarakat Desa Japan saja yang datang ke air 

tiga rasa untuk mengambil air, namun juga banyak masyarakat dari daerah lain 

yang datang mengunjungi tempat tersebut. Masyarakat yang datang dari daerah 

lain seperti: Pati, Demak, Jepara dan Rembang. Masyarakat tersebut datang 

dan mengambil air tiga rasa karena mereka percaya akan mitos tersebut atau 

hanya sekedar coba-coba akan kebenaran mitos yang ada. Masyarakat yang 

datang ke sumber air tiga rasa memiliki pandangan yang berbeda tentang 

keberadaan mitos air tiga rasa, sehingga mendorong peniliti untuk melakukan 

pencarian informasi mengapa mitos air tiga rasa di lingkungan makam Sunan 

Muria tersebut masih dipercaya oleh masyarakat sampai sekarang. 

Masyarakat yang mengunjungi air tiga rasa sangat beragam baik dilihat 

dari segi usia, jenis kelamin, pekerjaan maupun pendidikan. Masyarakat yang 

beragam tersebut mempunyai pola pikir yang tidak sama sehingga 

menimbulkan pandangan yang berbeda-beda terhadap mitos air tiga rasa. Hal 

ini yang mendorong peneliti untuk mencari tahu bagaimana persepsi 

masyarakat terhadap mitos air tiga rasa di lingkungan Sunan Muria. Setelah 

mengetahui pandangan-pandangan masyarakat terhadap mitos air tiga rasa 

tersebut, maka peneliti juga ingin mengetahui secara lebih mendalam adakah 

pengaruh mitos air tiga rasa di lingkungan makam Sunan Muria bagi 

masyarakat sekitarnya. 
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 Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul: “Persepsi Masyarakat Terhadap Mitos Air 

Tiga Rasa Di Lingkungan Makam Sunan Muria Kabupaten Kudus”. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahan berikut: 

1. Mengapa  mitos air tiga rasa di lingkungan makam Sunan Muria 

Kabupaten Kudus masih dipercaya sampai sekarang? 

2. Bagaimanakah presepsi masyarakat terhadap mitos air tiga rasa di 

lingkungan makam Sunan Muria Kabupaten Kudus? 

3. Adakah pengaruh mitos air tiga rasa di lingkungan makam Sunan Muria 

Kabupaten Kudus terhadap masyarakat sekitarnya? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui mengapa  mitos air tiga rasa di lingkungan Sunan 

Muria Kabupaten Kudus masih dipercaya sampai sekarang.  

2. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap mitos air tiga 

rasa di lingkungan makam Sunan Muria Kabupaten Kudus. 
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3. Untuk mengetahui adakah pengaruh mitos air tiga rasa di lingkungan 

makam Sunan Muria Kabupaten Kudus terhadap masyarakat sekitarnya. 

D. KEGUNAAN  PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah wawasan tentang mitos air tiga rasa di lingkungan makam 

Sunan Muria Kabupaten Kudus. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi sehingga dapat dibaca 

oleh siapa saja yang berminat untuk mengetahui mitos air tiga rasa di 

lingkungan makam Sunan Muria Kabupaten Kudus. 

2. Manfaat Praktis 

a. Menambah informasi tentang keberadaan air tiga rasa di lingkungan 

makam Sunan Muria Kabupaten Kudus. 

b. Dapat menjadi salah satu bahan perbandingan apabila penelitian yang 

sama diadakan pada waktu-waktu mendatang dan dapat memberikan 

sumbangan pengetahuan bagi penelitian yang akan datang. 

c. Memberikan wawasan pada masyarakat untuk mengetahui akan kekayaan 

budayanya agar senantiasa dilestarikan. 

 

E. PENEGASAN  ISTILAH 

Untuk menghindari salah pengertian dalam penelitian maka perlu diberi 

penegasan istilah dalam batasan sebagai berikut. 

1. Persepsi 
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Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-

hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan 

pesan (Rahmat 2001: 51). 

Persepsi adalah penafsiran stimulus yang ada di dalam otak, meskipun 

alat yang digunakan untuk menerima stimulus serupa, tetapi intrepretasinya 

berbeda (Mahmud 1989:44). 

Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan persepsi adalah proses 

diterimanya suatu informasi melalui pengalaman tentang objek atau 

peristiwa tentang mitos air tiga rasa oleh masyarakat melalui alat indera 

kemudian masyarakat menafsirkan informasi tersebut, sehingga diperoleh 

interpretasi yang berbeda antara individu yang satu dengan individu yang 

lain.  

2. Masyarakat 

Auguste Comte (dalam Abdulsyani 2002:31) mendefinisikan 

masyarakat bahwa kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-

realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan 

berkembang menurut pola perkembangan yang tersendiri. Sedangkan 

masyarakat menurut Koentjaraningrat (2001: 46) yaitu kesatuan hidup 

manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang 

kontinu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas tertentu. 

Dalam penelitian ini, yang dimaksud masyarakat adalah sekumpulan 

individu yang berinteraksi menurut adat tertentu dan memiliki rasa identitas 



9 

 

yang sama serta bertempat tinggal di Desa Japan dan orang yang datang dari 

luar Japan yang memiliki kepercayaan pada mitos air tiga rasa. 

 

3. Mitos 

Mitos adalah cerita suci berbentuk simbolik yang mengisahkan 

serangkaian peristiwa nyata dan imajiner menyangkut asal usul dan 

perubahan-perubahan alam raya dan dunia dewa-dewi, kekuatan-kekuatan 

atas kodrati, manusia, pahlawan, dan masyarakat (Endraswara 2003: 193).  

Ada tiga golongan mitos, yaitu: (1) mitos sebenarnya, merupakan 

daya usaha sungguh-sungguh dan imajinatif untuk menerangkan gejala-

gejala alam dan sering menyangkut dewa-dewa serta peristiwa adi kodrati 

yang terjadi jauh dimasa silam; (2) cerita rakyat, adalah penuturan kisah-

kisah dari masa sejarah yang menyangkut kehidupan masyarakat; dan (3) 

saga dan legenda, yang menceritakan secara berbunga-bunga tentang tokoh 

masa lalu baik yang pernah ada maupun yang tidak (Shadily 1983: 264). 

 

Mitos yang dimaksud disini adalah mitos air tiga rasa di lingkungan 

sunan muria. 

4. Air tiga rasa 

Air tiga rasa yang terletak di lingkungan makan Sunan Muria 

merupakan tempat yang sering dikunjungi. Air tiga rasa tersebut memiliki 

rasa khas dan boleh dibilang ajaib, karena ketiga air memiliki rasa seperti 

minuman sprite dengan ketajaman rasa satu sama lain berbeda (Alamendah  

2009). 

F. SISTEMATIKA SKRIPSI 

Sistematika skripsi ini disusun sebagai berikut. 
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1. Bagian Pendahuluan skripsi, yang berisi Halaman Judul, Abstrak, 

Halaman Pengesahan, Motto, Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, 

dan Daftar Lampiran. 

2. Bagian Isi Skripsi 

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang judul, latar belakang, 

permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan 

istilah,dan sistematika skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI, kebudayaan dan sistem religi, mitos, dan 

persepsi. 

BAB III METODE PENELITIAN, berisi tentang pendekatan penelitian, 

lokasi penelitian, fokus penelitian, teknik pengumpulan data, 

validitas data, metode analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yang berisi 

tentang hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB V PENUTUP, berisi tentang kesimpulan dan saran.  

3. Bagian akhir Skripsi, berisi tentang: daftar pustaka dan lampiran-

lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kebudayaan dan Sistem Religi 

1. Kebudayaan 

a. Pengertian kebudayaan 

 Kebudayaan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan 

masyarakat, tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat begitupula 

sebaliknya tidak ada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan. 

Menurut Koentjaraningrat (1990: 180): Kebudayaan menurut ilmu 

antropologi adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil 

karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan 

milik dari manusia dengan belajar.  

 Soekanto (1990: 172) mengacu pada E.B Tylor menyatakan bahwa 

kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, 

kepercayaan, kesenian, moral, hukum, dan adat-istiadat dan lain 

kemampuan-kemampuan serta kebiasaaan-kebiasaan yang didapatkan 

oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dengan kata lain, 

kebudayaan mencakup kesemuanya yang didapatkan atau yang 

dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan 

terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola berpikir, 

merasakan, dan bertindak. 

 

11 
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b. Bentuk-bentuk kebudayaan 

Selain itu, Koentjaraningrat (2000: 186) mengemukakan bahwa 

kebudayaan terdiri dari tiga bentuk sebagai berikut. 

1) Ideas, yaitu berupa kompleks ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-

norma, peraturan dan sebagainya. Sifatnya abstrak, tidak dapat 

diraba atau difoto. Lokasinya ada di dalam kepala-kepala atau 

dengan perkataan lain, dalam alam pikiran warga masyarakat di 

mana kebudayaan bersangkutan itu hidup. 

2) Activities, yaitu berupa kompleks aktivitas serta tindakan berpola 

dari manusia dalam masyarakat. Tindakan berpola ini terdiri dari 

aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. 

Tindakan berpola ini terdiri dari aktivitas-akttivitas manusia yang 

berinteraksi, berhubungan, serta bergaul satu dengan lain dari detik 

ke detik, dari hari ke hari, dari tahun ketahun, selalu menurut pola-

pola tertentu berdasarkan adat tata kelakuan. 

3) Artifacts, yaitu berupa benda-benda hasil karya manusia. Berupa 

seluruh total dari hasil fisik dari aktivitas, perbuatan dan karya 

semua manusia dalam masyarakat, maka sifatnya paling kongkrit 

dan berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan 

difoto. 

 Ketiga bentuk dari kebudayaan terurai di atas, dalam kenyataan 

kehidupan masyarakat tentu tak terpisahkan satu dengan lain. 

Kebudayaan ideal dan adat-istiadat mengatur dan memberi arah kepada 
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tindakan dan karya manusia. Baik pikiran-pikiran dan ide-ide, maupun 

tindakan dan karya manusia menghasilkan kebudayaan fisiknya. 

Sebaliknya, kebudayaan fisik membentuk suatu lingkungan hidup 

tertentu yang makin lama makin menjauhkan manusia dari lingkungan 

alamiahnya sehingga mempengaruhi pula pola-pola perbuatannya, 

bahkan juga berpikirnya. 

c. Unsur-unsur kebudayaan 

 Menurut Kluckhon (dalam Soekanto 1990: 193): Terdapat tujuh 

unsur kebudayaan yang dianggap cultural universal. Istilah Cultural 

universal menunjukkan bahwa unsur-unsur tersebut bersifat universal 

artinya dapat dijumpai pada setiap kebudayaan dimanapun di dunia ini.  

 Tujuh unsur yang dianggap sebagai cultural universal (Soekanto 

1990: 194), yaitu: 

1) Peralatan dan perlengkapan hidup manusia (pakaian, perumahan, 

alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi transpor dan 

sebagainya). 

2) Mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi (pertanian, 

peternakan, sistem produksi, sistem distribusi dan sebagainya). 

3) Sistem kemasyarakatan (sistem kekerabatan, organisasi politik, 

sistem hukum, sistem perkawinan). 

4) Sistem bahasa (lisan maupun tertulis). 

5) Kesenian (seni rupa, seni suara, seni gerak dan sebagainya). 

6) Sistem pengetahuan. 

7) Religi (sistem kepercayaan). 

 

 Tiap-tiap unsur kebudayaan universal sudah tentu juga menjelma 

dalam ketiga wujud kebudayaan yang terurai diatas, yaitu wujudnya 

berupa sistem budaya, yang berupa sistem sosial, dan yang berupa 

unsur-unsur kebudayaan fisik.  



14 

 

Sistem kepercayaan atau sistem religi yang dianut oleh suatu 

masyarakat merupakan wujud dari kebudayaan. Dalam wujud ideas, 

sistem religi mempunyai wujudnya sebagai keyakinan, gagasan-

gagasan tentang tuhan, dewa-dewa, roh-roh halus, neraka, surga dan 

sebaginya; dalam wujud activities, wujudnya berupa upacara-upacara 

baik yang bersifat musiman maupun kadang kala; dan dalam wujud 

artifacts, yaitu berupa benda-benda suci dan benda-benda religius. 

Menurut Soekanto (1990: 199-200): Setiap masyarakat mempunyai 

kebudayaan yang saling berbeda satu dengan lainnya, namun setiap 

kebudayaan mempunyai sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua 

kebudayaan dimanapun juga. Sifat dan hakikat kebudayaan tadi adalah 

sebagai berikut: 

1) Kebudayaan terwujud dan disalurkan lewat perilaku manusia.  

2) Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu 

generasi tertentu, dan tidak akan mati dengan habisnya usia 

generasi yang bersangkutan.  

3) Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah 

lakunya. 

4) Kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-

kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan-

tindakan yang dilarang dan tindakan-tindakan yang diizinkan. 

 Peursen (dalam Sujarwa 2001: 16-17): Perkembangan kebudayaan 

dapat dibagi atas tiga tahap, yaitu sebagai berikut. 

1) Tahap pertama disebut tahap mistis adalah tahap di mana manusia 

merasakan dirinya terkepung oleh kekuatan-kekuatan gaib di 
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sekitarnya, yaitu kekuasaan dewa-dewa alam raya atau kekuasaan 

kesuburan, seperti yang dipentaskan dalam mitologi-mitologi 

kebudayaan primitif (kepercayaan terhadap “Nyai Roro Kidul” 

penguasa laut selatan). Kecenderungan bersifat mistis seperti ini 

masih sering dijumpai di daerah-daerah yang tingkat 

modernitasnya rendah. 

2) Tahap kedua disebut tahap ontologis ialah sikap manusia yang 

tidak lagi hidup dalam kepungan kekuasaan mistis, tetapi secara 

bebas ingin meneliti segala hal. Manusia mengambil jarak terhadap 

segala sesuatu yang pada masa lalu dunia mistis merupakan 

kepungan bagi dirinya. 

3) Tahap ketiga adalah tahap fungsional yaitu sikap yang menandai 

manusia modern. Manusia pada tahap ini tidak lagi terpesona 

dengan lingkungannya dan kepungan kehidupan mistis, dan tidak 

lagi dengan kepala dingin mengambil jarak terhadap objek yang 

menjadi objek penyelidikannya (sikap ontologis). 

 

Perkembangan kebudayaan lahir dari pemikiran manusia, ada 

beberapa tahap yang terjadi. Manusia mengalami tahapan mistis yaitu 

manusia mulai merasakan adanya kekuatan-kekuatan gaib, kenudian 

tahap ontologis yaitu manusia mulai melakukan penelitian mengenai 

kekuatan gaib yang dialami. Melalui kedua tahap tersebut, kebudayaan 

baru akan berkembang. Pada  tahap fungsional manusia tidak lagi 

mempercayai adanya hal-hal gaib yang ada disekitarnya dikarenakan 

pemikiran yang semakin modern, hal ini menimbulkan pembaruan 

kebudayan dari kebudayaan sebelumnya. 

 Dengan adanya uraian di atas telah dijelaskan beberapa konsep 

kebudayaan. Setiap masyarakat selalu memiliki kebudayaan yang 

berbeda-beda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang 

lainnya. Seperti halnya masyarakat Japan dan sekitarnya yang memiliki 

kebudayaan yang berbeda dengan masyarakat yang lain dan tetap hidup 

walaupun masyarakatnya silih berganti disebabkan kelahiran dan 
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kematian yakni mempercayai adanya mitos yang berkembang di 

lingkungan sunan muria. Kepercayaan (sistem religi) tersebut 

merupakan salah satu unsur yang ada dalam kebudayaan. 

2. Sistem Religi  

  Sistem religi atau sistem kepercayaan merupakan satu unsur dalam 

kebudayaan yang dianggap sebagai cultural universal yaitu salah satu 

wujud inti kebudayaan. Bentuk ritual atau upacara keagamaan merupakan 

bagian dari sistem religi. Wallace (dalam Haviland 1985: 192) 

mendefinisikan religi atau agama sebagai seperangkat upacara yang diberi 

rasionalisasi kepercayaan dan yang menggerakkan kekuatan-kekuatan 

supernatural dengan maksud untuk mencapai dan menghindarkan sesuatu 

perubahan keadaan manusia atau alam. Sementara Haviland (1985: 193-

197) sendiri mengemukakan bahwa agama atau religi dapat dipandang 

sebagai kepercayaan dan pola perilaku, yang digunakan oleh manusia 

untuk mengendalikan aspek alam semesta yang tidak dapat 

dikendalikannya. Karena dalam semua kebudayaannya yang dikenal tidak 

ada sesuatu yang sungguh-sungguh dengan pasti dapat mengendalikan 

alam semesta, maka agama merupakan bagian dari semua kebudayaan 

yang diketahui. 

  Ciri-ciri untuk mengidentifikasi agama, bahwa agama terdiri atas 

bermacam-macam ritual, doa, nyanyian, tari-tarian, saji-sajian, dan kurban 

yang diusahakan oleh memanipulasi makhluk dan kekuatan supranatural 

untuk kepentingan sendiri. Makhluk dan kekuatan supranatural tersebut 
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dapat terdiri atas dewi-dewi, arwah leluhur, dan roh-roh lain, kekuatan 

impersonal, entah yang berdiri sendiri atau yang dalam bermacam-macam 

kombinasi. 

  Religi sebagai suatu sistem merupakan bagian dari kebudayaan 

(Koentjaraningrat 2000: 137). Dengan demikian  religi mempunyai tiga 

bentuk, yaitu: 

a. Sebagai sistem budaya 

 Religi sebagai sistem budaya memiliki ajaran-ajaran, kepercayaan, 

norma-norma, aturan-aturan untuk melakukan upacara, hukum agama, 

dan seterusnya. 

b. Sebagai sistem sosial 

 Religi juga mempunyai aktivitas, misalnya dakwah, upacara-

upacara keagamaan (sembahyang, perkawinan, pendidikan agama, dan 

seterusnya). 

c. Sebagai kebudayaan fisik 

 Untuk melaksakan aktivitas keagamaan, diperlukan berbagai 

sarana dan peralatan. Sebagai sarana seperti rumah peribadatan, 

misalnya masjid. Sedangkan peralatannya, misalnya mukena (pakaian 

untuk sembahyang bagi kaum muslimin).  

 

Tiga bentuk sistem religi tersebut saling berkaitan satu sama 

lainnya atau tidak dapat terpisahkan. Sistem religi mempunyai aturan-

aturan tersendiri dalam pelaksanaannya, sistem religi juga mempunyai 

aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan keyakinan. Adanya aturan dan 

aktivitas tersebut maka diperlukan sarana dalam melaksanakannya. 

  Koentjaraningrat (2000: 202-203) mengemukakan bahwa religi 

terbagi dalam lima komponen yang mempunyai peranan sendiri-sendiri 

tetapi sebagai bagian dari suatu sistem yang berkaitan erat satu sama lain. 

Kelima komponen itu sebagai berikut: 
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a. Emosi keagamaan  

 Komponen emosi keagamaan inilah yang merupakan komponen 

utama dari gejala religi, yang membedakan suatu sistem religi dari 

semua sistem sosial budaya lain yang ada di dalam masyarakat.  

 Emosi keagamaan merupakan suatu getaran yang dapat 

menggerakkan atau menggetarkan jiwa manusia. Getaran jiwa tersebut 

dapat dirasakan seorang individu dalam keadaan sendiri, maka suatu 

aktivitas religius dapat dilakukan seorang diri dalam keadaan sunyi 

senyap. Seseorang bisa berdoa, bersujud atau melakukan solat sendiri 

dengan penuh khusuk, dan dalam keadaan terhinggap oleh emosi 

keagamaan ia akan membayangkan Tuhan, dewa, ruh, atau lainnya. 

Wujud dari bayangan tadi akan ditentukan oleh kepercayaan-

kepercayan yang lazim hidup dalam masyarakat dan kebudayaannya, 

dan selanjutnya kelakuan-kelakuan keagamaan yang dijalankannya 

sesuai dengan adat yang lazim. 

b. Sistem keyakinan 

 Suatu religi berwujud pikiran dan gagasan manusia yang 

menyangkut keyakinan dan konsepsi manusia tentang sifat-sifat 

Tuhan, tentang wujud dari alam gaib (kosmologi), tentang terjadinya 

alam dunia (kosmogoni), tentang zaman akhirat (esyatalogi), tentang 

wujud dari ciri kekuatan sakti, ruh nenek moyang dan makhluk-

makhluk halus lainnya. Kecuali itu sistem keyakinan juga menyangkut 
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sistem nilai dan sistem norma keagamaan, ajaran kesusilaan dan 

ajaran doktrin religi lainnya yang mengatur tingkah laku manusia. 

c. Sistem ritus dan upacara keagamaan 

 Sistem ritus dan upacara keagamaan bertujuan mencari hubunga 

manusia dengan Tuhan, dewa-dewa atau makhluk halus yang 

mendiami alam gaib. Sistem upacara ini melaksanakan dan 

melambangkan, menyimbolkan, konsep-konsep yang terkandung 

dalam sistem kepercayaan dan merupakan wujud kelakuan dari 

agama. 

d. Peralatan ritus dan upacara  

 Peralatan upacara biasanya diguanakan ketika menjalankan 

upacara keagamaan yang sering disebut peralatan upacara yakni 

sarana dan peralatan seperti tempat dan gedung pemujaan, patung-

patung dewa, alat bunyi-bunyian suci. 

e. Umat agama kesatuan sosial yang menganut sistem keyakinan dan 

yang melaksanakan sistem ritus serta upacara itu. 

  Emosi keagamaan yang dalam bahasa Inggris disebut religius 

emotion, adalah suatu getaran jiwa yang pada suatu saat dapat 

menghinggapi seorang manusia. Emosi keagamaan yang mendasari setiap 

perilaku yang serba religi itu menyebabkan timbulnya sifat keramat dari 

perilaku itu, dan sifat itu pada gilirannya memperoleh nilai keramat.

 Getaran inilah yang merupakan salah satu penyebab munculnya suatu 

sistem ritus dan upacara keagamaan dalam sistem keyakinan dan bertujuan 
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mencari hubungan dengan dunia gaib berdasarkan sistem kepercayaan 

tersebut. 

  Tradisi ziarah makam atau mengunjungi tempat-tempat tertentu 

merupakan aktivitas yang dilakukan manusia merupakan wujud dari sistem 

kepercayaan (religi). Mengunjungi tempat tertentu merupakan wujud dari 

kepercayaan masyarakat terhadap adanya kekuatan-kekuatan pada tempat 

tersebut, seperti mempercayai adanya mitos-mitos yang berkembang. 

Seperti halnya masyarakat Japan dan sekitarnya yang datang ke sumber air 

tiga rasa. Hal ini merupakan wujud masyarakat  yang percaya adanya 

mitos yang berkembang yaitu adanya mitos air tiga rasa di lingkungan 

makam Sunan Muria. 

3. Kelompok Sosial Masyarakat 

 Pengertian kelompok sosial telah dirumuskan oleh beberapa ahli 

berikut ini, di antaranya mengemukakan bahwa himpunan manusia, baru 

dapat dikatakan sebagai kelompok sosial apabila memenuhi persyaratan 

tertentu. 

 Syarat-syaratnya antara lain (Soekanto 1990: 125-126): 

a. Setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan 

sebagian dari kelompok yang bersangkutan. 

b. Ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota 

yang lainnya dalam kelompok itu. 

c. Ada suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota 

kelompok itu, sehingga hubungan mereka bertambah erat. 

d. Berstruktur, berkaidah dan mempunyai pola perilaku. 

e. Bersistem dan berproses. 
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  Di bawah ini merupakan kelompok sosial yang digunakan dalam 

penelitian. 

a. Kelompok sosial dari segi usia 

 Usia tersebut dapat dibagi ke dalam beberapa tingkatan antara lain: 

anak-anak yaitu usia antara: 6-12 tahun, remaja: 13-18 tahun, dewasa: 

19-39 tahun, tua: 40-60 tahun dan lanjut usia adalah 60 tahun ke atas 

(Soeparwoto 2006: 55-56). 

b. Kelompok sosial dari segi jenis kelamin 

 Kelompok sosial dilihat dari segi jenis kelamin Yaitu laki-laki dan 

perempuan. 

c. Kelompok sosial dari segi pendidikan 

 Pendidikan menurut Crow and Crow (dalam Munib 2006: 32) 

adalah proses yang berisi berbagai macam kegiatan yang cocok bagi 

individu untuk kehidupan sosialnya dan membantu meneruskan adat 

dan budaya serta kelembagaan sosial dari generasi ke generasi. 

Pendidikan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: 

1) Pendidikan formal 

  Pendidikan formal yaitu pendidikan yang mempunyai 

bentuk atau organisasi tertentu, seperti yang terdapat di sekolah 

atau universitas. Misalnya adalah Taman Kanak-kanak (TK), 

Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah 

Menengah Atas (SMA) sampai Perguruan Tinggi (PT). 
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2)  Pendidikan non-formal 

  Pendidikan non-formal meliputi berbagai usaha khusus 

yang diselenggarakan secara terorganisasi agar terutama orang 

yang tidak mempunyai kesempatan mengikuti pendidikan sekolah 

dapat memiliki pengetahuan praktis dan ketrampilan dasar yang 

mereka perlukan sebagai warga masyarakat yang produktif. 

3) Pendidikan informal 

  Pendidikan informal yaitu pendidikan yang diperoleh 

seseorang di rumah dan lingkungan keluarga, misalnya pendidikan 

budi pekerti, cara menghormati orang lain, khususnya orang yang 

lebih tua, cara berpakaian dan lainnya (Hadikusumo 1996: 25). 

d. Kelompok sosial dari segi pekerjaan 

 Kelompok sosial dilihat dari segi pekerjaan adalah dilihat dari segi 

profesi yang dimiliki oleh orang yang percaya pada mitos air tiga rasa, 

misalnya PNS, Swasta, Pedagang, Petani, Buruh, Pensiunan. 

  Uraian di atas nantinya akan digunakan untuk menentukan 

kelompok sosial yang masih memiliki kepercayaan pada mitos air tiga rasa 

dilihat dari berbagai segi yaitu kelompok usia, jenis kelamin, pendidikan 

dan pekerjaan. 

B. Mitos 

1. Pengertian Mitos 

 Istilah mitos berasal dari Bahasa Yunani mythos yang berarti cerita 

dewata, dongeng terjadinya bumi dengan segala isinya. Mitos juga 
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diartikan sebagai perihal dewata, kejadian bumi dan isinya, cerita 

kepercayaan pada dunia gaib (Zulfahnur 1997: 45-46). 

 Mitos adalah cerita-cerita anonim mengenai asal mula alam 

semesta dan nasib serta tujuan hidup, penjelasan-penjelasan bersifat 

mendidik yang diberikan oleh suatu masyarakat kepada anak-anak mereka 

mengenai dunia, tingkah laku manusia, citra alam, dan tujuan hidup 

manusia. Mitos bersifat sosial berkaitan dengan keberadaan mitos itu 

sendiri. Mitos adalah milik masyarakat, diciptakan oleh masyarakat dan 

hidup di tengah lingkungan masyarakat. Mitos bersifat komunal dan 

anonim berarti bersifat bahwa keberadaan mitos diakui oleh masyarakat 

pendukungnya dan menjadi tuntunan, pencipta (pengarang) mitos tersebut 

tidak diketahui (telah hilang) atau dilupakan oleh masyarakat 

pendukungnya (Wellek dan Warren 1990: 243-244). 

 Eliade menyatakan bahwa mitos berarti suatu cerita yang benar dan 

cerita ini menjadi milik masyarakat pendukungnya yang paling berharga, 

karena mempunyai sesuatu yang suci, bermakna menjadi contoh model 

bagi tindakan manusia, memberi makna dan nilai pada kehidupan ini. 

Mitos yang hidup dalam suatu masyarakat bukan merupakan cerita khayal 

atau rekaan, tetapi oleh masyarakat pendukungnya dianggap benar-benar 

terjadi dan berguna bagi kehidupannya (Twikromo 2006: 22). 

 Mitos ialah sebuah cerita tentang kejadian atau peristiwa alam dan 

kehidupan manusia yang mampu memberikan pedoman dan arah tertentu 

kepada sikap sekelompok orang. Cerita tersebut dapat dituturkan tetapi 
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juga dapat diungkapkan lewat kesenian seperti tari-tarian atau pementasan 

wayang. Inti cerita ini merupakan lambang yang mencetuskan 

pengalaman manusia purba, yakni lambang kebaikan, kejahatan, 

keselamatan, hidup atau mati, dosa dan penyucian, perkawinan, 

kesuburan, firdaus dan akhirat. Jika manusia modern cenderung 

menganggap mitos sebagai rangkaian peristiwa atau cerita yang 

menghibur maka pada masyarakat tradisional mitos mempunyai makna 

yang lebih padat. Mitos memberikan arah kelakuan manusia dan 

merupakan semacam pedoman atau norma bagi kebijakan manusia. Lewat 

mitos manusia dapat turut serta mengambil bagian dalam kejadian-

kejadian di sekitarnya dan dapat pula menanggapi daya-daya kekuatan 

alam (Hariyono 1996: 72). 

 Mitos di Indonesia berdasarkan tempat asalnya dibagi menjadi dua 

macam, yaitu: mitos yang berasal asli dari indonesia dan yang berasal dari 

luar negeri terutama dari india, arab, dan negara sekitar laut tengah. 

Biasanya mitos yang berasal dari luar negeri disebut sebagai proses 

adaptasi (Danandjaja 2002: 152).  Contoh adaptasi mitos yang berasal 

dari luar negeri adalah kepercayaan orang Jawa terhadap cerita Ramayana 

dan mahabarata terjadi di Indonesia bukan di India. 

 Menurut Endraswara (2006: 193-194): Mite atau mitos adalah 

cerita suci berbentuk simbolik yang mengisahkan serangkaian peristiwa 

nyata dan imaginer menyangkut asal-usul dan perubahan-perubahan alam 

raya dan dunia, dewa-dewi, kekuatan-kekuatan atas kodrati, manusia 

pahlawan, dan masyarakat, sehingga mitos mempunyai ciri tersendiri. 

Ciri-ciri mitos antara lain: 

a. Mitos sering memiliki sifat suci atau sakral, karena sering terkait 

dengan tokoh yang sering dipuja. 
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b. Mitos hanya dapat dijumpai dalam dunia mitos dan bukan dalam 

dunia kehidupan sehari-hari atau pada masa lampau yang nyata. 

c. Mitos biasanya menunjuk pada kejadian-kejadian penting. 

d. Keberadaan mitos tidak penting, sebab cakrawala dan zaman mitos 

tidak terkait pada kemungkinan-kemungkinan dan batas-batas dunia 

nyata. 

 

 Mitos merupakan suatu peristiwa alam yang memberikan pedoman 

dan mengandung nilai didik tertentu. Jadi peranan mitos merupakan aturan 

yang dijadikan landasan atau pijakan dalam kehidupan manusia dalam 

mencetuskan suatu gagasan, sehingga memberikan perubahan pada 

manusia. Oleh karena itu mitos dipercaya ada tanpa dasar-dasar yang jelas 

dan masuk akal, yaitu tentang kehidupan manusia baik berupa perilaku 

manusia maupun peristiwa alam ghaib yang diwariskan secara turun-

temurun dari generasi ke generasi melalui lisan. 

2. Bentuk Mitos 

Mitos banyak dijumpai di Indonesia terutama pada masyarakat 

Jawa. Masyarakat Jawa biasanya mengikuti tradisi nenek moyangnya 

secara turun temurun. Hal ini menyebabkan masyarakat Jawa banyak yang 

mempercayai adanya mitos yang berkembang dari zaman dahulu sampai 

sekarang. 

Mitos di Jawa merupakan bagian dari tradisi yang dapat 

mengungkap asal-usul dunia atau kosmis tertentu dan di dalamnya sering 

terdapat cerita didaktis yang merupakan kesaksian untuk menjelaskan 

dunia, budaya, dan masyarakat yang bersangkutan. Mitos awalnya 

dimungkinkan hanya milik individu atau kolektif kecil saja dan biasanya 

bersumber dari tempat-tempat yang sakral (Endraswara 2006: 193-195). 
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Mitos sangat terkait erat dengan masyarakat Jawa, hal tersebut 

dikarenakan kepercayaan atau keyakinan masyarakat Jawa terhadap mitos 

masih sangat kuat.  

Endraswara (2006: 194-195) mengemukakan empat bentuk mitos, 

sebagai berikut: 

a. Mitos yang berupa gugon tuhon, yaitu larangan-larangan tertentu yang 

jika dilanggar orang tersebut akan menerima dampak atau akibat yang 

tidak baik. Misalnya, menikah dengan sedulur misan, tumbak-

tinumbak, dan geing (kelahiran wage dengan pahing) dan sebagainya. 

b. Mitos yang berupa bayangan asosiatif, yaitu mitos yang berhubungan 

dengan dunia mimpi. Orang Jawa masih percaya jika mimpi buruk 

dipercaya sebagai tanda akan datangnya musibah, sedangkan mimpi 

baik merupakan suatu pertanda akan datang kesenangan, rejeki, dan 

kebahagiaan. 

c. Mitos yang berupa sirikan (larangan) yang harus dihindari, mitos ini 

masih bersifat asosiatif, tetapi penekanan utamanya adalah pada aspek 

ora ilok (tidak baik) jika dilakukan. Dalam arti jika melanggar hal-hal 

yang telah disirik (dilarang), maka dipercaya akan mendapat akibat 

yang tidak menyenangkan. 

d. Mitos yang berupa dongeng, legenda, dan cerita-cerita. Hal ini 

biasanya diyakini karena memiliki legitimasi yang kuat didalam 

pikiran orang Jawa. Misalnya mitos terhadap Kanjeng Ratu Kidul, 

Dewi Sri, dan sebagainya. 

 

Berdasarkan beberapa bentuk mitos diatas, mitos air tiga rasa di 

lingkungan Sunan Muria termasuk salah satu bentuk mitos yang terakhir 

yaitu berupa dongeng atau cerita-cerita. sumber air tiga rasa dahulu 

merupakan peninggalan dari syeh Shadili dan kemudian melalui cerita dari 

satu generasi kegenerasi maka berkembanglah mitos air tiga rasa tersebut. 

3. Fungsi Mitos 

 Elliade menyatakan bahwa, fungsi mitos yang utama adalah 

menetapkan contoh model bagi semua tindakan manusia, baik dalam 

upacara-upacara maupun kegiatan sehari-hari yang bermakna, misalnya 

makan, seksualitas, pekerjaan, pendidikan dan sebagainya. Fungsi mitos 
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adalah sebagai pedoman tigkah laku masyarakat pendukungnya agar alam 

kodrati menjadi selaras serta kehidupan yang ada menjadi selamat. 

Berdasarkan pendapat diatas, tampak fungsi mitos ini yang benar-benar 

dijadikan pedoman dalam segala aktivitas hidup manusia sehari-hari, baik 

yang berhubungan dengan kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani 

(Twikromo 2006: 23-24). 

 Menurut Hariyono (1996: 73): Mitos memiliki fungsi sebagai 

berikut: 

a. Mitos menyadarkan manusia bahwa sebenarnya ada kekuatan-

kekuatan ajaib di dunia. Mitos membantu manusia agar dapat 

menghayati daya-daya itu sebagai suatu kekuatan yang mempengaruhi 

dan menguasai alam serta kehidupan sukunya. 

b. Mitos memberikan jaminan bagi kehidupan masyarakat pada saat itu 

juga, yaitu ketentraman, keseimbangan dan keselamatan. Bersatunya 

manusia dengan alam ghaib akan membentuk manusia dalam 

memperoleh keinginan-keinginan hidupnya. Misalnya pada musim 

semi, bila ladang digarap diceritakan sebuah dongeng, dinyayikan 

lagu-lagu pujian maupun diperagakan sebuah tari-tarian lewat 

peristiwa ini para dewa dilihatnya mulai menggarap sawah dan 

memperoleh hasil yang melimpah. 

c. Mitos memberi pengetahuan tentang dunia. Lewat mitos dapat 

dijelaskan tentang terjadinya alam semesta beserta isinya, juga tentang 

kelahiran manusia dan para dewa-dewa, serta bagaimana dewa-dewi 

berperan dalam tindakan manusia. 

 

 Bascom menyatakan bahwa cerita rakyat termasuk di dalamnya 

mitos memiliki fungsi: (1) sebagai sistem proyeksi (projective system), 

yakni sebagai alat pencermin angan-angan secara kolektif; (2) sebagai alat 

pengesahan pranata-pranata dan lembaga-lembaga kebudayaan; (3) 

sebagai alat pendidikan anak (pedagogical device); (4) sebagai alat 

pemaksa dan pengawas agar norma-norma masyarakat akan selalu dipatuhi 

anggota kolektifnya (Danandjaja 2002: 19). 
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  Jadi mitos merupakan penyadaran manusia baik dalam kebutuhan 

jasmani dan rohani yang didasarkan pada kekuatan-kekuatan ghaib, 

sehingga mitos ini mampu memberikan sikap saling hormat menghormati 

di antara masyarakat setempat. Hal itu dapat terlihat pada mitos air tiga 

rasa di lingkungan makam Sunan Muria, seperti banyaknya pengunjung 

yang bergantian dalam mengambil air di sumber air tiga rasa. Adanya air 

tiga rasa ini mampu memberikan sikap ssaling menghormati dan 

meningkatkan solidaritas di antara masyarakat setempat. 

4. Mitos Air Tiga Rasa 

 Kabupaten Kudus, khususnya kota Kudus adalah sebuah kota yang 

memiliki aset budaya dengan karakteristik Islami yang khas. Secara 

historis Kudus merupakan salah satu kota yang berperan dalam awal 

penyebaran agama Islam di Jawa (Danang 2010). Hal ini terlihat dari kota 

Kudus yang mempunyai dua Sunan, yaitu Sunan Kudus dan Sunan Muria. 

Kedua Sunan ini mengembangkan agama dan peradaban Islam dengan 

cara kultural di Kudus, sehingga masyarakat Kudus banyak yang 

memeluk agama Islam. Bahkan kota Kudus disebut sebagai kota santri 

karena terdapat kedua Sunan dan masyarakatnya yang memeluk agama 

Islam yang sangat kental. 

 Masyarakat Kudus termasuk masyarakat Jawa yang kental akan 

kebudayaan-kebudayaan Jawa. Menurut Magis (Twikromo 2006: 11): 

Kebudayaan Jawa mempunyai ciri khas, yaitu terletak dalam kemampuan 

yang luar biasa untuk membiarkan diri dibanjiri oleh gelombang-
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gelombang kebudayaan yang datang dari luar dan dari dalam, serta banjir 

tersebut dapat mempertahankan keasliannya. Karena kebudayaan Jawa 

yang mempunyai ciri khas mudah untuk menerima kebudayaan luar dan 

masih mempertahankan keasliannya inilah, kebudayaan Jawa di Kudus 

menerima dengan baik kebudayaan Islam yang dibawa oleh para wali. 

Terjadilah asimilasi kebudayaan Islam dan Jawa pada masyarakat Kudus. 

Hal inilah yang mendorong masyarakat Kudus yang masih mempercayai 

hal-hal gaib, seperti mempercayai adanya mitos air tiga rasa, yang dahulu 

merupakan peninggalan murid Sunan Muria. 

 Sumber air tiga rasa terletak di sebelah utara makam Sunan Muria, 

di atas objek air terjun Montel. Tepatnya di Dukuh Rejenu Desa Japan 

utara Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus atau sekitar 3 km dari 

pesanggrahan Colo, berdasarkan astronomi berada di koordinat 6° 39′ 6″ 

LS 110° 54′ 10″ BT (Alamendah 2009).  

 Sumber air tiga rasa mempunyai tiga jenis air yang berbeda. 

Masyarakat mempercayai mitos bahwa ketiga jenis air ini mempunyai 

khasiat yang berbeda jika diminum. Khasiat yang berbeda, yaitu sebagai 

berikut (Rynda  2009). 

a. Sumber air pertama 

Sumber air pertama terletak disebelah kanan dan mempunyai rasa 

tawar-tawar masam (Jawa: anyep-anyep asem/kecut) yang berkhasiat 

dapat mengobati berbagai peyakit. 

b. Sumber air kedua 

Sumber air kedua terletak di tengah, mempunyai rasa yang mirip 

dengan minuman ringan bersoda seperti “sprite” yang berkhasiat 

dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam menghadapi berbagai 

permasalahan hidup. 

c. Sumber air ketiga 



30 

 

Sumber air ketiga terletak di sebelah kiri, mempunyai rasa mirip 

minuman keras “tuak atau arak” yang berkhasiat dapat memperlancar 

rezeki jika bekerja keras untuk mendapatkannya.  

 Apabila ketiga jenis air tersebut dicampur menjadi satu, rasanya 

akan menjadi air tawar. 

 

 Jalan untuk mencapai tempat ini memang tidak segampang bila 

ingin ziarah ke makam Sunan Muria. Dahulu kawasan ini boleh dikatakan 

belum tersentuh tangan, bahkan fasilitas jalan belum memadai. Namun 

sekarang jalan menuju tempat tersebut telah diperlebar dan dilapisi beton 

sehingga banyak tersedia jasa ojek (melalui rute Desa Japan). Sedangkan 

bila melalui Air terjun Montel masih harus melewati jalan setapak. 

 Sepanjang sisi jalan untuk mencapai sumber air tiga rasa tersebut 

terdapat perkebunan kopi, tanaman pakis muria yang hebat dan palem 

pegunungan. Keindahan panorama daerah ini semakin mempesona. 

Sesampainya pengunjung di lokasi sumber air tiga rasa, pengunjung akan 

menemukan sejumlah warung. Di warung tersebut biasanya tempat 

mereka membeli botol plastik untuk menampung air dari sumber air tiga 

rasa bila ingin membawanya pulang.  

 Tidak seperti wisata ziarah di wilayah lain, saat berkunjung ke 

sumber air tiga rasa, kita bisa mereguk beberapa kenikmatan berwisata 

sekaligus. Ada pemandangan yang asri disepanjang perjalanan. Namun, 

keceriaan perjalanan harus tetap diirigi dengan kehati-hatian. Jalan 

mendaki yang sempit dan berkelok juga menyimpan bahaya. Saat hujan, 

jalanan menjadi licin. Pengunjung bermotor harus membawa kendaraan 
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yang kondisinya prima. Atau lebih baik menggunakan jasa tukang ojek 

yang sudah terbiasa membawa tamu naik. 

 Pemerintah Kabupaten Kudus masih berupaya mengembangkan 

kawasan sumber air tiga rasa sebagai kebun biologi alam. Di lokasi ini 

banyak ekosistem yang bisa dimanfaatkan untuk penelitian. Selain 

manfaat edukasi, warga sekitar juga bisa menciptakan lowongan kerja. 

 Masyarakat Kudus termasuk kota santri, di mana ada dua Sunan 

yang bertempat di Kudus yaitu Sunan Kudus dan Sunan Muria. Hanya 

saja tradisi untuk berziarah ke makam Sunan Kudus dan Sunan Muria 

masih dilakukan masyarakat Kudus sampai sekarang. Letak air tiga rasa 

yang berada di kawasan Sunan Muria menyebabkan banyak masyarakat 

yang mengunjungi air tiga rasa setelah berziarah ke makam Sunan Muria. 

Masyarakat sekitar yang datang biasanya mengambil air tiga rasa tersebut 

dan meminumnya tetapi ada pula yang membawa air tersebut dalam 

botol kemudian dibawa pulang untuk keluarga, saudara, ataupun tetangga 

di rumah. Masyarakat yakin dengan mitos yang ada pada air tiga rasa, 

sehingga banyak yang datang ke sumber air tiga rasa tidak hanya sekali 

saja. 

 

C. Persepsi 

1. Pengertian Persepsi 

 Kehidupan individu tidak dapat terlepas dari lingkungannya, baik 

lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. Sejak individu dilahirkan, 
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sejak itu pula individu secara langsung berhubungan dengan dunia 

sekitarnya. Mulai saat itu pula individu secara langsung menerima 

stimulus dari luar dirinya, dan ini berkaitan dengan persepsi. 

 Menurut Maskowitz dan Orgel (dalam Walgito 2010: 100): 

Persepsi merupakan proses yang integrated dalam diri individu terhadap 

stimulus yang diterimanya. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa 

persepsi merupakan pengorganisasian, penginterpretasian terhadap 

stimulus yang diinderanya sehingga merupakan sesuatu yang berarti, dan 

merupakan respon yang integrated dalam diri individu. Karena itu, dalam 

penginderaan, orang akan mengkaitkan stimulus, sedangkan dalam 

persepsi orang akan mengkaitkan dengan objek. 

 Persepsi dapat berasal dari luar individu dan dari dalam individu 

yang bersangkutan. Dalam persepsi, meskipun stimulusnya sama akan 

tetapi karena pengalaman yang tidak sama, kemampuan berfikir tidak 

sama, kerangka acuan tidak sama, maka ada kemungkinan hasil persepsi 

antara individu satu dengan individu lain tidak sama. Keadaan itu 

memberikan gambaran bahwa persepsi itu memang bersifat individual 

(Walgito 2010: 100). Persepsi juga dapat diartikan bagaimana seseorang 

membuat kesan pertama, prasangka apa yang mempengaruhi mereka 

membuat kesan pertama, prasangka apa yang mempengaruhi mereka dan 

jenis informasi apa yang kita pakai untuk sampai terhadap kesan tersebut 

dan bagaimana akuratnya kesan kita (Sugiyo 2005: 34). 
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 Perbedaan hasil persepsi antara individu yang satu dengan yang 

lain dapat disebabkan oleh hal-hal seperti di bawah ini. 

a. Perhatian, biasanya individu tidak menangkap seluruh rangsangan 

yang ada disekitarnya sekaligus, tetapi memfokuskan perhatiannya 

pada satu atau dua objek saja. Perbedaan fokus antara satu dengan 

yang lain menyebabkan perbedaan persepsi antara mereka. 

b. Set, adalah harapan seseorang akan rangsangan yang akan timbul. 

c. Kebutuhan, merupakan kebutuhan-kebutuhan sesaat yang menetapkan 

pada diri seseorang akan mempengaruhi persepsi orang tersebut. 

Dengan demikian kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan pula 

perbedaan persepsi. 

d. Sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat berpengaruh pula 

dalam persepsi. 

e. Ciri kepribadian seseorang berpengaruh terhadap persepsi. 

Kelima faktor tersebut merupakan ukuran di dalam persepsi masing-

masing individu terhadap objek yang diamatinya.  

 Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi 

merupakan suatu tanggapan atau penginterpretasian yang berasal dari diri 

kita sendiri mengenai suatu objek atau peristiwa, biasanya tanggapan 

tersebut awalnya timbul dari sebuah stimulus yang ditangkap oleh alat 

indera. Persepsi dapat pula diartikan sebagai proses pengorganisasian, 

penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima organisme berupa 
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peristiwa, pengalaman, informasi, memperhatikan, dan menafsirkan kesan 

yang berakhir dengan kesimpulan tentang objek dan memaknai objek. 

2. Ciri-ciri Umum Persepsi 

 Penginderaan terjadi dalam suatu konteks tertentu, konteks ini 

disebut sebagai dunia persepsi. Agar dihasilkan suatu penginderaan yang 

bermakna, menurut Irwanto (2002: 72) terdapat ciri-ciri persepsi, yaitu: 

a. Modalitas. 

 Rangsangan yang diterima harus sesuai dengan modalitas tiap-tiap 

indera, yaitu sifat sensoris dasar dari masing-masing indera (cahaya 

untuk penglihatan, bau untuk penciuman, bunyi untuk pendengaran, 

sifat permukaan bagi peraba dan sebagainya). 

b. Dimensi ruang. 

 Dimensi persepsi mempunyai sifat ruang (dimensi ruang) sehingga 

individu dapat mengatakan atas-bawah, tinggi-rendah, luas-sempit, 

depan-belakang, dan sebagainya. 

c. Dimensi waktu. 

 Dunia persepsi mempunyai dimensi waktu, seperti cepat-lambat, 

tua-muda, dan sebagainya. 

d. Berstruktur, konteks, keseluruhan yang menyatu. 

 Objek-objek atau gejala-gejala dalam pengamatan mempunyai 

struktur yang menyatu dengan konteksnya. Struktur dan konteks ini 

merupakan keseluruhan yang menyatu. Individu dalam melihat sesuatu 
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tidak berdiri sendiri tetapi dalam ruang tertentu, disaat tertentu, letak 

atau posisi tertentu, dan lain sebagainya. 

e. Dunia penuh arti. 

 Dunia persepsi adalah dunia penuh arti. Individu cenderung 

melakukan pengamatan atau persepsi pada gejala-gejala yang 

mempunyai makna bagi individu tersebut. 

3. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

 Terbentuknya persepsi sangat dipengaruhi oleh penginderaan 

dengan melibatkan aspek psikologis seseorang. Proses ini sangat kompleks 

dan ditentukan oleh dinamika yang terjadi dalam diri seseorang ketika 

seseorang memandang suatu objek. Sugiyo (2005: 38-41), mengemukakan 

ada dua faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu faktor situasional dan 

personal. 

a. Faktor Situasional 

Faktor situasional yang mempengaruhi persepsi seseorang antara lain: 

1) Deskripsi verbal, merupakan faktor yang mempengaruhi individu 

dari kata pertama. Jika kata pertama mempunyai konotasi positif 

maka penilaian kita selanjutnya akan positif juga dan jika kata 

pertama mempunyai konotasi negatif maka akan melahirkan 

penilaian yang negatif pula. Pengaruh kata pertama ini sendiri 

disebut primacy effect. Contoh apabila kita mengatakan jika teman 

baru kita cerdas, ramah, dan egois maka orang akan 

membayangkan jika teman baru kita adalah seorang yang 
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menyenangkan dan sebaliknya jika rangkaiannya  dibalik menjadi 

egois, cerdas, dan ramah maka kesan pertama terhadap teman baru 

akan berubah. 

2) Petunjuk proksemik, proksemik adalah studi tentang penggunaan 

jarak atau ruang dan waktu dalam menyampaikan pesan (T. Hall 

dalam Sugiyo, 2005), Hall membagi jarak menjadi jarak publik, 

jarak sosial, jarak personal, dan jarak akrab. Hall berpendapat jika 

keakraban seseorang dengan orang lain akan diinterpretasikan dari 

jarak mereka. Misal dua orang mahasiswa yang dalam duduknya 

selalu menjaga jarak maka dapat disimpulkan jika mahasiswa 

tersebut tidak akrab, dan sebaliknya jika mahasiswa tersebut selalu 

duduk berdekatan maka dapat disimpulkan jika mahasiswa tersebut 

akrab. 

3) Petunjuk kinestik, adalah suatu petunjuk dalam mempersepsi orang 

lain berdasarkan gerakan orang tersebut atau pada petunjuk 

kinestik. Dalam petunjuk ini kita dapat mempersepsi orang lain 

dengan relative tepat karena petunjuk ini merupakan stimuli yang 

sukar untuk dimanipulasi. Contoh: membusungkan dada berarti 

sombong. 

4) Petunjuk wajah, petunjuk wajah ini dapt digunakan untuk 

memberikan yang dapat diandalkan. Petunjuk wajah ini bersifat 

universal yang berarti orang dari berbagai dunia akan memberikan 
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persepsi yang sama da konsisten terhhadap petunjuk wajah orang 

lain. Misalnya tertawa akan ditanggapi sebagai ungkapan bahagia. 

5) Petunjuk paralinguistic, adalah gambaran bagaimana orang 

mengucapkan tanda verbal. Petunjuk ini mencerminkan bagaimana 

cara pengucapannya. Nada suara tinggi dan penekanan dalam kata-

kata tertentu akan memberikan arti yang berbeda dengan nada 

suara rendah dan tanpa penekanan pada kata-kata. 

6) Petunjuk artifaktual, yaitu  petunjuk yang meliputi segala macam 

penampilan tubuh, baju, tas, pangkat yang dipakai. Hal ini dapat 

dilihat secara umum yaitu orang akan lebih memberikan persepsi 

positif terhadap wanita cantik dibandingkan wanita jelek. Misal 

wanita cantik akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan daripada 

wanita yang jelek.  

b. Faktor Personal 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kecermatan persepsi 

yaitu: 

1) Pengalaman, pengalaman ini bermakna jika semakin seseorang 

mempunyai pengalaman maka akan semakin cermat dalam 

mempersepsi orang lain. 

2) Motivasi, makna dari motivasi ini adalahh jika seseorang 

mempunyai motivasi terhadap orang lain maka persepsinya 

cenderung bias dan tidak objektif. 
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3) Kepribadian dalam khasanah psikologi lebih khusus dalam 

psikologi kliniskita sering mengenal dengan istilah proyeksi 

sebagai salah satu pertahanan ego. Orang yang banyak melakukan 

proyeksi yaitu melemparkan kesalahan kepada orang lain akan 

tidak cermat dalam melakukan persepsi bahkan lebih ekstrim akan 

mengaburkan gambaran sebenarnya  sebaliknya orang yang 

menerima dirinya apa adanya, orang yang tidak dibebani perasaan 

bersalah cenderung memberi penilaian yang positif kepada orang 

lain. 

4) Intelegensi seseorang akan mempengaruhi kecermatan dalam 

mempersepsi orang lain artinya semakin cerdas seseorang 

persepsinya akan semakin objektif dibandingkkan orang yang 

intelegensinya rendah. 

5) Kemampuan untuk menarik kesimpulan, kemampuan ini akan 

mempengaruhi kecermatan dalam persepsi. 

6) Mereka yang memperoleh angka rendah dalam tes otoritarianisme, 

cenderung menilai orang lain lebih baik dan hal ini menyebabkan 

persepsinya akan tidak objektif. 

7) Mereka yang mempunyai tingkat objektivitas tinggi mengenai diri 

mereka sendiri, cenderung memiliki wawasan yang baik atas 

perilaku orang lain. 
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Rahmat (2001: 52-59), mengemukakan persepsi sendiri 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu perhatian, faktor fungsional dan 

faktor struktural: 

a. Faktor perhatian 

 Perhatian adalah proses mental ketika stimuli atau rangkaian 

stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya 

melemah. Ada dua faktor yang menarik perhatian yakni: 

1) Faktor eksternal penarik perhatian 

Faktor eksternal perhatian tidak berasal dari dalam diri kita sendiri. 

Apa yang kita perhatikan ditentukan oleh faktor-faktor situasional. 

Faktor situasional terkadang disebut sebagai determinan perhatian 

yang bersifat eksternal atau penarik perhatian. Stimuli diperhatikan 

karena mempunyai sifat-sifat yang menonjol antara lain: gerakan, 

intensitas stimuli, kebaruan, dan pengulangan. 

2) Faktor  internal penaruh perhatian 

Faktor internal merupakan faktor yang timbul dari dalam diri kita, 

ada beberapa faktor yang mempengaruhi perhatian kita disini 

seperti: 

a) Faktor biologis. Dalam keadaan lapar, seluruh pikiran di 

dominasi dengan makanan. Karena itu bagi orang lapar yang 

paling menarik perhatiannya adalah makanan. 

b) Faktor sosiopsikologis. Bila kita ditugaskan untuk meneliti 

bebrapa orang mahasiswa berada di kelas, kita tidak akan dapat 
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menJawab berapa orang di antara mereka yang memakai baju 

merah. 

b. Faktor fungsional 

 Merupakan sesuatu yang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa 

lalu dan faktor ini juga dikenali sebagai faktor personal. Persepsi 

ditentukan bukan dari jenis atau bentuk stimulus, tetapi lebih 

didominasi oleh karakteristik orang yang akan memberi respon kepada 

suatu objek. Artinya objek-objek yang mendapat tekanan dalam 

persepsi seseorang tergantung pada pemenuhan kebutuhan, kesiapan 

mental, emosi, minat, dan keadaan biologis. 

 Jadi dalam faktor fungsional ini lebih menekankan pada orang 

yang mempersepsi, bagaimana setiap individu mempersepsi terhadap 

Mitos sumber air tiga rasa dilingkungan sunan muria dengan 

dipengaruhi oleh pengalaman masing-masiing individu. 

c. Faktor struktural  

 Faktor struktural berasal semata-mata dari sifat stimuli fisik dan 

efek-efek saraf yang ditimbulkannya pada sistem syaraf individu. 

Faktor struktural merupakan faktor yang berasal dari stimulus yang 

berasal dari lingkungan luar dari individu sendiri dan bagaimana 

sistem saraf bereaksi terhadap stimulus tersebut. Faktor ini 

mempengaruhi terbentuknya persepsi dengan menyatukan keseluruhan 

fakta-fakta yang ada. Baik berupa lingungan objek tersebut sebai 

tempat tinggal objek. Faktor tersebut tidak dapat dipisahkan fakta yang 
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satu dengan yang lain. Jadi faktor struktural ini lebih menekankan pada 

bagaimana stimulus berasal dari luar mempengaruhi sistem syaraf 

individu. 

Menurut Walgito (2010: 91), ada  beberapa faktor yang berperan 

dalam persepsi yaitu sebagai berikut: 

1) Objek yang dipersepsi 

 Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau 

reseptor. Stimulus datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi 

juga dapat datang dari diri individu bersangkutan yang langsung 

mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor. Namun 

sebagian terbesar stimulus datang dari luar individu. 

2) Alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf 

 Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. 

Di samping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk 

meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, 

yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan 

respon diperlukan syaraf motoris.  

3) Perhatian 

 Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan 

adanya perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu 

persiapan dalam rangka mengadakan pesepsi. Perhatian merupakan 

pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang 

ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan. 

 

 

4. Proses Terbentuknya Persepsi 

 Proses persepsi tidak dapat lepas dari proses penginderaan yang 

merupakan proses yang mendahului terjadinya persepsi (proses ini 

dinamakan proses kealaman atau alami), penginderaan adalah suatu proses 

yang diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau disebut 

proses sensori (Walgito 2010: 99). 

 Selain itu proses persepsi merupakan suatu proses kognitif yang 

dipengaruhi oleh pengalaman, cakrawala dan pengetahuan individu, pada 

proses terdapat kegiatan-kegiatan dari komponen-komponen kognisi yang 
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memberikan informasi mengenai stimulus tersebut. Pengalaman dan 

proses belajar akan memberikan arti terhadap objek yang ditangkap atau 

dipersiapkan individu dan akhirnya komponen kognisi individu akan 

berperan dalam menentukan terjadinya Jawaban yang berupa sikap dan 

tingkah laku individu terhadap objek yang ada. Terbentuknya persepsi 

pada diri seseorang juga dapat timbul melalui tiga tahap yaitu tahap fisik 

(alam), tahap fisiologis, dan tahap psikologis dengan penjelasan sebagai 

berikut: 

a. Tahap I Fisik (Alam) 

Tahap ini disebut dengan proses kealaman yaitu fisik, yaitu adanya 

objek yang menimbulkan stimulus dan rangsang yang mengenai alat 

indera. Misal jika bertemu dengan seorang wanita yang rapi maka kita 

cenderung mempersepsikan sebagai wanita yang baik, sopan, dan 

menyenangkan. 

b. Tahap II Tahap Fisiologis 

Pada tahap fisiologis stimulus yang diterima oleh indera dilanjutkan 

oleh syaraf sensoro otak. Seperti timbulnya pertanyaan-pertanyaan 

tentang sesuatu hal karena adanya penangkapan dari indera yang 

menimbulkan rasa ingin tahu. Tahap ini berupa stimulus. Dalam hal 

inii stimulus yang dimaksud yaitu tanggapan mengenai pemilihan 

pendidikan tenaga keguruan. Dalam hal tersebut stimulus ini 

mempengaruhi siswa untuk mencari tahu tentang hal-hal yang belum 

diketahui. 
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c. Tahap III Tahap Psikologis 

Adanya tahap fisik dan tahap fisiologis menimbulkan kecenderungan 

dalam diri individu untuk tahu lebih dalam tentang apa yang 

dipersepsikan. Dengan kata lain kedua tahapan di atas mempengaruhi 

individu dalam mempresentasikan sesuatu. 

  Proses persepsi terdapat dua komponen pokok yaitu seleksi atau 

interprestasi. Seleksi yang dimaksud adalah proses penyaringan terhadap 

stimulus alat indera, stimulus yang ditangkap oleh indera terbatas jenis dan 

jumlahnya karena adanya seleksi. Hanya sebagian kecil saja yang 

mencapai kesadaran pada individu. Individu cenderung mengamati dengan 

lebih teliti dan cermat mengenai hal-hal yang menjadi orientasi mereka. 

Interpretasi sendiri merupakan suatu proses untuk mengorganisasikan 

informasi sehingga mempunyai arti bagi individu. Dalam melakukan 

interpretasi terdapat pengalaman masa lalu serta sistem nilai yang 

dimilikinya. Sistem nilai dapat diartikan sebagai penilaian individu dalam 

mempersepsi suatu objek yang dipersepsi apakah stimulus dapat diterima 

atau ditolak.  

  Proses persepsi merupakan proses pengamatan yang dilakukan 

oleh seseorang yang berasal dari komponen kognisi. Persepsi dipengaruhi 

oleh faktor pengalaman, proses belajar, cakrawala, dan pengetahuannya. 

Faktor pengalaman, proses belajar, atau sisoalisasi memberikan bentuk dan 

struktur mengenai apa yang akan dilihat. Pengetahuan dan cakrawalanya 

memberikan arti terhadap objek psikologi. Melalui komponen kognisi 
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akan timbul ide, kemudian konsep apa yang akan dilihat, berdasarkan nilai 

dan norma apa yang akan dilihat, berdasarkan nilai dan norma apa yang 

dimiliki pribadi seseorang ini akan menimbulkan keyakinan(belief) 

terhadap objek tersebut. Selanjutnya komponen afeksi memberikan 

evaluasi emosional (senang atau tidak senang) terhadap objek. Untuk 

gambar lebih jelas akan disajikan bagan atau skema proses persepsi yang 

diuraikan oleh Walgito (2010: 103), sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

St =  Stimulus (faktor luar) 

Fi = Faktor intern (faktor dalam, termasuk perhatian) 

Sp = Struktur pribadi individu 

  Dalam persepsi stimulus dapat datang dari dalam dan luar, namun 

demikian sebagian besar stimulus datang dari luar diri indvidu yang 

bersangkutan. Meskipun persepsi dapat melalui macam-macam alat indera 

yang ada dalam diri individu, tetapi sebagian besar persepsi datang melalui 

alat indera penglihatan. Kebanyakan individu hanya melihat dan langsung 

 

Sp 
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mempersepsi tanpa memikirkan lebih lanjut apa yang dipersepsikannya 

salah atau benar. 

  Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi timbul 

karena adanya faktor internal dan faktor eksternal yang berupa stimulus 

mengenai atau diterima alat indera dimana akan menjadi sesuatu yang 

berarti sehingga individu menyadari tentang apa yang diterimanya melalui 

reseptor setelah sesuatu yang diinderakannya diorganisasikan dan 

diinterprestasikan melalui proses persepsi. 

5. Mitos dalam Persepsi Religi 

 Persepsi merupakan proses yang timbul akibat adanya sensasi. 

Pengertian sensasi adalah aktivitas merasakan atau penyebab keadaan 

emosi yang menggembirakan. Selain itu, sensasi dapat diartikan sebagai 

tanggapan yang cepat dari indera penerima kita terhadap suatu stimuli 

dasar, seperti cahaya, warna, dan suara yang kemudian akan 

menimbulkan persepsi. Persepsi adalah proses bagaimana stimuli-stimuli 

itu diseleksi, diorganisasikan, dan diinterpretasikan. Persepsi dipengaruhi 

oleh karakteristik stimuli, hubungan stimuli dengan kelilingnya, dan 

kondisi di dalam individu. Definisi stimuli adalah setiap bentuk fisik, 

visual, atau komunikasi verbal yang dapat mempengaruhi tanggapan 

individu. 

 Cara pandang  setiap orang, atau sering disebut persepsi diartikan 

sebagai sistem kepercayaan yang membentuk sistem. Berfikir tentang 

sifat “sesuatu” secara keseluruhan dan dampaknya terhadap lingkungan. 



46 

 

Singkat kata persepsi merupakan struktur cara pandang yang dipengaruhi 

oleh kebudayaan, kemudian menggerakkan atau membentuk semacam 

spirit bagi individu untuk menjelaskan sebuah peristiwa. Seringkali, cara 

pandang dipandang sebagai perangkat persepsi dan asumsi fundamental 

yang meliputi bagaimana sebuah kebudayaan mengartikan kepada 

anggotanya untuk menerangkan sebuah universe, sifat alam, jenis spirit 

inpersonal, perbuatan baik buruk, keberuntungan, kemalangan atau sial, 

kekuasaan, dan lain-lain (Liliweri 2003: 152). 

 Mitos merupakan bagian dari sistem kepercayaan (religi). 

Kepercayaan masyarakat tentang adanya kekuatan akan sesuatu, seperti 

halnya mitos air tiga rasa. Awal terbentuknya persepsi adalah adanya 

stimulus baik berasal dari individu itu sendiri maupun dari luar. Mitos air 

tiga rasa merupakan stimulus bagi masyarakat sekitarnya. Masyarakat 

yang datang akan memberikan persepsi yang berbeda berdasarkan pola 

pikir masing-masing. Percaya atau tidaknya masyarakat terhadap mitos 

yang berkembang merupakan persepsi religi terhadap mitos air tiga rasa. 

 

D. KERANGKA BERPIKIR 

Masyarakat merupakan sekumpulan dari individu yang hidup bersama 

dan menghasilkan kebudayaan. Salah satu wujud kebudayaan tersebut adalah 

kepercayan (sistem religi) oleh masyarakat terhadap sesuatu hal. Walaupun 

zaman modern sekarang ini, masyarakat masih percaya dengan kekuatan gaib. 

Seperti halnya masyarakat Japan dan sekitarnya yang percaya terhadap mitos 
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air tiga rasa di lingkungan makam Sunan Muria. Adanya kepercayaan tersebut 

diwariskan secara turun temurun dan dipertahankan hingga sekarang oleh 

masyarakat Japan dan sekitarnya.  

Air tiga rasa mempunyai tiga sumber air, ketiga sumber air tersebut 

mempunyai rasa yang berbeda satu sama lain. Sumber air pertama mempunyai 

rasa tawar, sumber air kedua mempunyai rasa seperti sprite, dan sumber air 

ketiga mempunyai rasa seperti arak. Masyarakat mempercayai mitos bahwa 

ketiga jenis air ini mempunyai khasiat yang berbeda jika diminum, yaitu: air 

pertama berkhasiat untuk mengobati penyakit; air kedua dapat menumbuhkan 

rasa percaya diri; dan yang ketiga dapat memperlancar rezeki. Hal inilah yang 

membuat masyarakat Japan dan di luar Japan datang untuk mengambil air tiga 

rasa tersebut, baik diminum ditempat atau dibawa untuk keluarga dirumah. 

Masyarakat yang datang ke sumber air tiga rasa di lingkungan makam 

Sunan Muria memiliki alasan-alasan yang berbeda satu sama lainnya, 

tergantung pola fikir masyarakat tersebut. Pola berfikir yang berbeda inilah 

yang memberikan persepsi yang berbeda-beda terhadap mitos air tiga rasa di 

lingkungan makam Sunan Muria. Adanya persepsi masyarakat yang berbeda, 

maka kita dapat mengetahui kelompok sosial masyarakat mana yang percaya 

dan manakah yang tidak percaya dengan mitos tersebut. Mitos air tiga rasa 

mempunyai pengaruh tersendiri bagi masyarakat pendukungnya. Banyaknya 

masyarakat yang datang ke sumber air tiga rasa dan saling bergantian 

mengambil air dari sumber tersebut. Hal ini dapat menimbulkan rasa solidaritas 

antar masyarakat semakin tinggi, saling menghormati, dan lain sebagainya. 
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Penjelasan di atas merupakan kerangka berpikir yang digunakan dalam 

penelitian ini. Kerangka berpikir penelitian ini dapat dibuat bagan sebagai 

berikut: 

  

  

Masyarakat Desa  Japan dan 

sekitarnya 

Mitos air tiga rasa di lingkungan makam 

Sunan Muria 

Persepsi masyarakat terhadap 

mitos air tiga rasa 

Pengaruh mitos air tiga rasa di lingkungan makam 

Sunan Muria terhadap masyarakat sekitarnya 

Masyarakat yang percaya 

terhadap mitos air tiga rasa  
Masyarakat yang tidak percaya 

terhadap mitos air tiga rasa  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Dasar Penelitian 

   Menurut Kaelan (2005: 20), penelitian kualitatif adalah 

pengumpulan data diskriptif dan bukannya menggunakan angka-angka 

sebagai alat metode utamanya. Data-data yang dikumpulkan berupa teks, 

kata-kata simbol, gambar, walaupun dapat dimungkinkan terkumpulnya 

data-data yang bersifat kuantitatif. Serta data dapat berupa naskah, misalnya 

hasil rekaman wawancara, catatan-catatan lapangan, foto, video tape, 

dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. 

 

B. Lokasi Penelitian 

   Penelitian ini dilaksanakan di Desa Japan Kecamatan Dawe 

Kabupaten Kudus. Sumber air tiga rasa terletak di lingkungan makam Sunan 

Muria. Untuk mencapai sumber air tiga rasa dapat melalui dua jalan, jalur 

pertama yaitu harus berjalan kaki melewati jalan setapak melalui rute dari 

makam Sunan Muria dan jalur yang kedua melalui rute dari Desa Japan 

dengan menggunakan motor karena jalannya sudah dilapisi beton. Di Desa 

Japan terdapat tiga sumber mata air yang terkenal mempunyai khasiat, 

sehingga banyak para peziarah dan masyarakat sekitar yang datang ke 

tempat tersebut untuk mengambil air tiga rasa. Desa ini dipilih menjadi 

sasaran penelitian karena letak sumber air tiga rasa berada di Desa tersebut.  
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C. Fokus Penelitian 

   Fokus penelitian ini menyatakan pokok persoalan apa yang 

menjadi pusat perhatian dalam penelitian. Penetapan fokus penelitian 

merupakan tahap yang sangat menentukan dalam penelitian kualitatif. Hal 

ini karena suatu penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong 

atau tanpa adanya masalah, tetapi dilakukan berdasarkan persepsi seseorang 

terhadap adanya masalah (Moelong, 2007: 92). 

 Fokus dari penelitian ini adalah: 

1. Mengapa  mitos air tiga rasa di lingkungan makam Sunan Muria 

Kabupaten Kudus masih dipercaya sampai sekarang. Yang meliputi: 

a. Dilihat dari faktor sejarah 

b. Dilihat dari faktor sosial budaya 

c. Dilihat dari faktor keyakinan 

2. Bagaimanakah presepsi masyarakat terhadap mitos air tiga rasa di 

lingkungan makam Sunan Muria Kabupaten Kudus. Yang meliputi: 

a. Persepsi masyarakat dilihat dari segi sejarah 

b. Persepsi masyarakat dilihat dari segi sosial budaya 

c. Persepsi masyarakat dilihat dari segi keyakinan 

d. Persepsi masyarakat berdasarkan kelompok sosial 

3. Adakah pengaruh mitos air tiga rasa di lingkungan makam Sunan Muria 

Kabupaten Kudus terhadap masyarakat sekitarnya. Yang meliputi: 

a. Sosial budaya 

b. Kehidupan beragama 
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c. Ekonomi 

D. Sumber Data Penelitian 

  Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, 

antara lain: 

1. Data Primer 

  Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 

langsung di lapangan dari informan yang memberikan data langsung 

kepada yang bersangkutan. 

Data primer yang digunakan adalah informan. Informan  adalah 

orang yang memberikan informasi guna dapat memecahkan masalah yang 

diajukan (Arikunto, 2006: 145). Informan dalam penelitian ini adalah Juru 

Kunci, Sesepuh Desa Japan, Kepala Desa Japan, warga Desa masyarakat 

Japan dan masyarakat luar Japan yang mengunjungi air tiga rasa.  

2. Data Sekunder 

  Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung 

dari sumbernya (Moleong, 2007: 157). Data sekunder dalam penelitian ini 

antara lain: 

a. Dokumen atau arsip dari lembaga kelurahan, dokumen yang di dapat 

oleh peneliti dari lembaga kelurahan adalah data yang mengenai 

kependudukan dan wilayah kelurahan yang berupa buku monografi 

Desa Japan. 

b. Data pelengkap lain yang terikat dengan penelitian. Data ini diambil 

dari buku-buku yang relevan dengan masalah penelitian. Sumber ini 
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dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang dapat mendukung 

pemahaman atas permasalahan obyek kajian. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, 

observasi dan  Dokumentasi. 

1. Observasi 

 Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan 

dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti (Hadi 

2004:151). Metode observasi ini dilakukan untuk memperoleh data 

mengenai masyarakat Japan khususnya mengenai persepsi masyarakat 

terhadap mitos air tiga rasa. 

 Pada saat melakukan observasi, peneliti datang langsung ke lokasi 

penelitian, melakukan pengamatan serta melakukan pencatatan data hasil 

pengamatan yang diperoleh sehingga nantinya data tersebut akan diolah 

lagi atau dianalisis. Hasil observasi juga diabadikan dalam bentuk 

gambar yaitu foto. Data-data yang diperoleh dalam observasi, antara lain: 

tempat adanya sumber air tiga rasa, jalan mana saja yang bisa ditempuh 

untuk mencapai tempat sumber air tiga rasa, suasana sekitar tempat 

sumber air tiga rasa, dan gambaran pengelolaan pemerintah Kudus 

terhadap tempat sumber air tiga rasa. 

2. Wawancara 
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 Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai 

(interviewee) yang memberikan Jawaban atas pertanyaan itu (Moleong 

2007: 186). Dalam pengumpulan data penelitian menggunakan 

wawancara secara mendalam untuk memperoleh data yang valid dalam 

penelitian. 

 Teknik ini dilakukan secara luwes, akrab, dan penuh kekeluargaan, 

diharapkan mampu mengorek dan menagkap kejujuran informan, 

sehingga diperoleh informasi yang sebenarnya. Dalam wawancara ini 

peneliti bertanya kepada informan mengenai hal-hal yang bersangkutan 

dengan mitos air tiga rasa sehingga diperoleh data sebanyak mungkin. 

Sebelum melakukan wawancara peneliti membuat pedoman wawancara 

yang memuat sejumlah pertanyaan yang sesuai dengan penelitian 

sehingga diperoleh data yang sesuai dengan pokok permasalahan.  

 Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan Juru Kunci air 

tiga rasa, tokoh masyarakat seperti Kyai dan sesepuh Desa Japan, Kepala 

Desa, masyarakat Desa Japan dan para pengunjung air tiga rasa. Dengan 

tehnik wawancara ini, diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi 

yang berkaitan tentang mengapa mitos air tiga rasa di lingkungan makam 

Sunan Muria masih dipercaya sampai sekarang, bagaimana persepsi 

masyarakat terhadap mitos air tiga rasa di lingkungan Sunan Muria, dan 
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adakah pengaruh mitos air tiga rasa di lingkungan makam Sunan Muria 

dengan masyarakat sekitarnya. 

3. Dokumentasi 

 Metode dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data guna 

melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh. Dokumen yang dimaksud 

dalam penelitian ini meliputi segala bentuk arsip yang terkumpul saat 

penelitian sedang berlangsung, baik itu data secara lisan, tertulis, maupun 

gambar atau foto. 

 Peneliti menggunakan fotografi sebagai salah satu teknik 

pengumpulan data. Fotografi digunakan untuk mendokumentasikan data 

yang dianggap perlu untuk diabadikan, sehingga ada bukti nyata yang 

dapat dilihat. Dokumen yang berada dalam penelitian ini khususnya yang 

berupa foto adalah foto-foto yang dihasilkan sendiri oleh peneliti. Foto-

foto tersebut merupakan foto yang berhubungan dengan masalah 

penelitian yaitu persepsi masyarakat terhadap mitos air tiga rasa di 

lingkungan makam Sunan Muria di Kabupaten Kudus. 

 Metode dokumentasi dilakukan dengan cara peneliti melakukan 

kegiatan pencatatan terhadap data-data yang ada di Desa Japan 

Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, baik berupa data jumlah penduduk, 

peta wilayah terdapatnya sumber air tiga rasa, statistika pengunjung, dan 

data anggaran pengelolaan tempat. Peneliti juga akan mengambil gambar 

yang berhubungan dengan mitos air tiga rasa, yaitu tempat sumber air 

tiga rasa, wiilayah sekitarnya, dan sebagainya. Data-data tersebut 
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diharapkan dapat mendukung dan memperkuat apa yang didapat dari 

observasi dan wawancara. 

 

F. Validitas Data 

Validitas data merupakan faktor penting dalam penelitian, oleh karena 

itu perlu pemeriksaan data sebelum analisis dilakukan. Karena itu data yang 

berhasil dikumpulkan selama penelitian harus diusahakan kemantapan dan 

kebenarannya. Validitas data berguna terutama untuk menentukan valid atau 

tidak suatu data yang akan digunakan sebagai sumber penelitian. 

Keabsahan data dalam penelitian ini diperoleh melalui triangulasi. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data itu sebagai pembanding terhadap data itu 

(Moleong 2007: 330). Triangulasi dapat dilakukan dengan beberapa cara 

yaitu:  

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 

3. Membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat 

orang atau kelompok. 

4. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang yang dikatakannya secara pribadi. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

bersangkutan. 

 

Teknik pemeriksaan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

triangulasi memanfaatkan sumber. Triangulasi dalam sumber berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda, dalam hal ini akan 

diperoleh dengan cara membandingkan data hasil pengamatan di lapangan 

dengan data hasil wawancara dari informan mengenai persepsi masyarakat 

terhadap mitos air tiga rasa. Selain itu peneliti juga membandingkan keadaan 
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perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang 

memiliki latar belakang yang berlainan. 

 

G. Metode Analisis Data 

Data yang telah diperoleh dari penelitian ini diolah sehingga diperoleh 

keterangan-keterangan yang berguna, yang selanjutnya dianalisis. Dalam 

penelitian ini digunakan analisis data kualitatif model interaktif. Data yang 

diperoleh dari lapangan berupa data kualitatif, dan data tersebut diolah 

dengan model interaktif. 

Dengan metode tersebut, maka langkah-langkah yang ditetapkan 

adalah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data yang 

diperlukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada di lapangan 

kemudian data-data tersebut dicatat. Data tersebut diambil dari data 

informan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan observasi, wawancara, 

serta dokumentasi. 

2. Reduksi Data 

 Dalam kegiatan reduksi data dilakukan pengurangan data dan 

membuang yang tidak sesuai dengan tema penelitian seperti saran Miles 

(2007: 16) bahwa reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar 

yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data 
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merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan penggolongan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data 

dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik 

dan diverifikasi. Data yang dicatat oleh peneliti pada saat masih di 

lapangan selama melakukan observasi dikumpulkan dan dilakukan 

reduksi. 

3. Penyajian Data 

 Setelah direduksi data yang akan disajikan untuk kemudian disusun 

sehingga mampu memberikan sekumpulan informasi yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Menurut saran Miles, 

tindakan penyajian data merupakan kegiatan analisis merancang deretan 

dan kolom-kolom sebuah metrik untuk data kualitatif, dan menentukan 

jenis dan bentuk-bentuk data yang dimasukan kedalam kotak-kotak metrik. 

4. Menarik Kesimpulan 

 Kesimpulan merupakan tinjauan terhadap catatan yang telah 

dilakukan di lapangan. Kesimpulan adalah suatu tinjauan ulang pada 

catatan yang telah dilakukan dapat ditinjau sebagai makna yang muncul, 

data harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya yaitu 

merupakan validitasnya. Menarik kesimpulan merupakan sebagian dari 

suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Setelah data direduksi dan disajikan 

maka dari data yang ada tersebut kita dapat melakukan penarikan 

kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian 

berlangsung.  
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Secara skematis proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:  Milles (2007 : 20) 

Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling 

mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian di 

lapangan dengan mengadakan wawancara atau observasi yang disebut tahap 

pengumpulan data. Karena data yang dikumpulkan banyak maka diadakan 

reduksi data. Setelah direduksi kemudian diadakan penyajian data. Apabila 

ketiga tersebut telah dilakukan maka diambil suatu keputusan atau verifikasi. 
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Penyajian 
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Penafsiran verifikasi 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

a. Kondisi geografis 

  Secara geografis Desa Japan terletak di bagian utara dari Kota 

Kudus, tepatnya termasuk dalam wilayah Kecamatan Dawe, Kabupaten 

Kudus. Desa Japan merupakan lereng gunung dengan jarak 700 meter di 

atas permukaan laut dan suhu udara rata-rata adalah 28
o
C dengan curah 

hujan rata-rata 0,72 Mm dengan bulan hujan 3 bulan. 

 Secara administratif Desa Japan dibatasi oleh: 

Sebelah Utara  : Hutan Lindung 

Sebelah Timur  : Dlukaran Kabupaten Pati 

Sebelah Selatan : Dukuh Waringin 

Sebelah Barat  : Colo 

  Jarak Desa Japan dari pusat pemerintahan Kecamatan Dawe adalah 

10 Km, jarak dari Ibu Kota Kabupaten Kudus adalah 20 Km, dan Jarak 

dari Ibu Kota Propinsi adalah 150 Km. Luas tanah Desa Japan seluruhnya 

adalah 522,459 Ha, yang terdiri dari 53 Ha wlayah pemukiman; 81 Ha 

sawah dan ladang; 37 Ha perkebunan negara; 0,027 Ha pekuburan; 62 Ha 

pekarangan; 0,14 Ha perkantoran; 267 Ha hutan; dan 22,292 Ha untuk 

lain-lain (data monografi Desa Japan, 2010). 
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  Keadaan tanah di Desa Japan pada umumnya dataran tinggi di 

lereng pegunungan sehingga daerahnya berbukit-bukit. 

b. Mata pencaharian 

  Mata pencaharian penduduk Desa Japan bermacam-macam, namun 

sebagian besar adalah Buruh tani. Mata pencaharian penduduk yang lain di 

antaranya adalah swasta, PNS, TNI/POLRI, pertukangan, petan, jasa, 

pensiunan, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya mengenai komposisi 

penduduk Desa Japan dari segi mata pencaharian dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini. 

Tabel. 1 

Komposisi penduduk menurut Mata Pencaharian  

pada masyarakat Desa Japan 

No. Mata Pencaharian Jumlah Presentase (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

PNS 

TNI/POLRI 

Swasta 

Pedagang 

Tani 

Buruh tani 

Pertukangan 

Jasa 

Pensiunan PNS 

Pensiunan TNI/POLRI 

Pensiunan swasta 

Lain-lain 

39 orang 

1 orang 

64 orang 

38 orang 

1053 orang 

1059 orang 

18 orang 

176 orang 

11 orang 

9 orang 

10 orang 

775 orang 

 1,2 

0,03 

2 

1,2 

32,4 

32,6 

0,5 

5,4 

0,3 

0,3 

0,3 

23,8 

Jumlah 3253 100 

Sumber : Monografi Desa Japan Tahun 2010 

c. Pendidikan 
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  Latar belakang tingkat pendidikan warga yang berbeda sehingga 

mempengaruhi kepercayaan masyarakat pada mitos air tiga rasa. Ada 

warga yang percaya dan ada yang tidak percaya pada mitos air tiga rasa 

tersebut. Untuk lebih jelasnya mengenai komposisi penduduk Desa Japan 

dari segi pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel. 2 

Komposisi penduduk menurut Tingkat Pendidikan  

pada masyarakat Desa Japan 

NO Pendidikan Jumlah Presentase (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Taman Kanak-kanak 

Sekolah Dasar 

SMP 

SMA 

Akademi (D1-D3) 

Sarjana (S1) 

143 

878 

1788 

1335 

   29 

   82 

 3,4 

20,6 

42,1 

31,3 

0,7 

1,9 

Jumlah 4255 100 

Sumber : Monografi Desa Japan Tahun 2010 

d. Sarana komunikasi dan transportasi 

  Aliran listrik yang telah masuk di Desa Japan telah membawa 

kemajuan tersendiri. Masyarakat Japan telah dapat menggunakan berbagai 

jenis sarana komunikasi yang banyak memanfaatkan listrik. Dengan 

adanya berbagai wilayah lain di luar Japan sehingga warga tidak 

ketinggalan mengenai berbagai berita yang aktual. 
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  Warga Japan mengandalkan sepeda motor sebagai alat transportasi 

yang utama. Selain sepeda motor juga ada alat transportasi lain yaitu 

angkutan kota (angkot) dengan membayar sekitar Rp 3000,00 dari Kota 

Kudus sampai di Gunung Muria, selain itu juga ada ojek serta kendaraan 

pribadi yang dimiliki oleh warga. 

e. Kondisi sosial budaya masyarakat desa Japan 

  Latar belakang sosial agama masyarakat Japan mayoritas memeluk 

agama Islam. Kehidupan sosial budaya masyarakat Japan yang mayoritas 

adalah buruh tani masih menyimpan nilai-nilai tradisional keturunan asli 

dalam hal ini masih memegang teguh adat istiadat. Adat istiadat secara 

turun temurun berasal dari nenek moyang dan sudah mentradisi. Akan 

tetapi ada juga warga masyarakat yang sudah tidak melaksanakan tradisi-

tradisi yang ada, karena biasanya mereka merupakan pendatang dari luar 

desa atau luar daerah. Hal tersebut dapat dilihat pada upacara-upacara 

yang menyangkut dasar kehidupan seperti upacara kelahiran, pernikahan, 

kematian, yang semuanya masih dilaksanakan secara teratur oleh 

masyarakat walaupun masih ada beberapa tradisi yang juga telah 

mengalami pergeseran karena arus modernisasi.  

  Masyarakat desa Japan memiliki berbagai macam tradisi. Tradisi 

atau kegiatan yang dilakukan di desa Japan di antaranya adalah tradisi 

memperingati malam nisfu sya’ban yang dilaksanakan setiap bulan 

sya’ban, tradisi manakipan, tradisi al berjanji, tradisi unggah-unggahan 
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dan dundunan (saat awal dan akhir bulan puasa), tradisi syawalan yaitu 

satu minggu setelah lebaran dan tradisi-tradisi lainnya. 

  Masyarakat Japan dapat dikatakan sebagai masyarakat yang sudah 

agak maju, hal ini dapat dilihat dari perkembangan pembangunan dan pola 

pikir masyarakat yang semakin dapat menerima kemajuan. Akan tetapi 

mereka masih percaya terhadap kehidupan yang berbau mitos yang 

mempengaruhi pola kehidupan mereka. 

f. Agama dan kepercayaan 

  Sebagian besar warga Desa Japan menganut agama Islam. Dari 

4258 jiwa, sebanyak 4256 beragama Islam, sisanya menganut agama 

Kristen sebanyak 2 orang. Untuk lebih jelasnya mengenai komposisi 

penduduk Desa Japan dari segi Agama dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini. 

Tabel. 3 

Komposisi penduduk menurut Agama pada masyarakat Desa Japan 

Agama Laki-laki Perempuan 

Islam 

Kristen 

Katholik 

Hindu 

Budha 

Khonghucu 

2.040 orang 

       1 orang 

- 

- 

- 

- 

2.216 orang 

        1 orang 

- 

- 

- 

- 

Jumlah 2.041 orang 2.217 orang 
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2. Latar Belakang Mitos Air Tiga Rasa Di Lingkungan Makam Sunan 

Muria Masih Dipercaya Sampai Sekarang  

a. Mitos air tiga rasa dilihat dari faktor sejarah 

 Sumber air tiga rasa berada di desa Japan, mengenai bagaimana 

awal terbentuknya atau diketemukannya sumber air tiga rasa tersebut ada 

beberapa sumber yang memberikan keterangan yang berbeda antara satu 

dengan yang lainnya. Berikut wawancara dengan juru kunci. 

“Syeh Hasan Shadily dateng wonten gunung murio kagem nuntut 

ilmu kaliyan Raden Oemar Said Sunan Muria. Saklajengipun Syeh 

Hasan Shadily diutus kesah wonten lor lereng murio, tepatipun 

daerah Rejenu. Syeh Hasan shadily meniko ulama engkang saged 

narik katah santri kagem berguru, jumlahipun santri tambah katah. 

Niki engkang dados alesan Syeh Hasan mbangun mushola, kaliyan 

mundut panggonan kagem wudhu engkang caket. Saklajengipun 

Syeh Hasan Shadily nancepke kayu wonten sekitaripun mushola, 

kenyataanipun medal sumber air engkang sekniki disebut air tiga 

rasa”. (Syeh Hasan Shadily datang ke gunung muria untuk 

menuntut ilmu pada Raden Oemar Said Sunan Muria. Kemudian 

syeh Hasan Shadily dianjurkan untuk pergi ke sebelah utara lereng 

Muria, tepatnya di daerah rejenu. Syeh Shadily yang merupakan 

ulama menarik minat banyak santri untuk berguru, jumlah santri 

pun semakin bertambah. Inilah yang mendorong sang ulama 

berinisiatif membangun mushola, dan mencari tempat wudhu yang 

dekat. Kemudian Syeh Hasan Shadily menancapkan kayu pada 

tanah sekitar mushola, ternyata keluar sumber air yang sekarang 

disebut air tiga rasa) (wawancara dengan juru kunci Bp. Sami‟un 

pada tanggal 25 April 2011). 

 

Kisah terbentuknya sumber air tiga rasa memang tidak bisa 

dipisahkan dengan Syeh Hasan Shadily. Syeh Hasan Shadily merupakan 

murid Sunan Muria yang menyebarkan ajaran agama Islam di Desa Japan 

tepatnya di tengah-tengah hutan. Cukup bagus perkembangan ajaran 

agama Islam oleh Syeh Hasan Shadily pada saat itu, sehingga dibutuhkan 

tempat yang cukup untuk sholat. Dibentuklah mushola kecil di atas bukit, 
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untuk itu pula dibutuhkan tempat wudhu. Syeh Hasan Shadily berupaya 

mencarikan sumber air yang dekat dengan mushola, tepat dibawah 

mushola bagian kiri ditemukan sumber air setelah tanahnya ditusuk-tusuk 

dengan kayu oleh Syeh Hasan sendiri. Sehingga tempat wudhu santri 

terdapat 3 sumber mata air. Hal ini senada dengan penuturan dari hasil 

wawancara pada salah sesepuh Desa. 

  “Kolo rumiyen masyarakat gampang saged percoyo kaliyan 

benda-benda ingkang gadah kekuatan ingkang diluar nalar. 

Amargi niku tiyang-tiyang zaman riyen maringi ngertos 

masyarakat secara turun temurun saking generasi ke generasi” 

(Dahulu masyarakat mudah percaya dengan benda-benda yang 

dianggap memiliki kekuatan tertentu. Oleh karena orang-orang tua 

zaman dahulu selalu memberitahu adanya mitos air tiga rasa secara 

turun temurun dari generasi ke generasi) (Bp. Qosim, tanggal 25 

April 2011). 

  

 Selama bertahun-tahun baik makam Hasan Shadily atupun sumber 

air tiga rasa belum banyak diketahui oleh orang. Berikut penuturan juru 

kunci. 

“Riyen puniko, wonten tiyang engkang asalipun sangking arab lan 

ngaku nembe madosi makamipun leluhur tiyange dateng wonten 

dusun Japan. Saklajengipun tiyang-tiyang kapurih ngertos 

diantaranipun hutan wonten makam engkang dereng dingertosi 

makamipun sinten. Sakantawis tiyang puniko nyium ambune lemah 

makam puniko, tiyang niku langsung nyebut Allahu Akbar engkang 

sampun ditemukake makam leluhuripun lan puniko kedadosan 

wonten sekitar 1920”. (Dahulu, ada seorang yang berasal dari arab 

yang mengaku mencari makam leluhurnya datang ke Desa Japan. 

Kemudian masyarakat memberi tahu, bahwa di antara hutan 

terdapat makam yang belum diketahui itu makam siapa. Setelah 

orang tersebut mencium bau tanah makam, dia menyebutkan 

Allahhu Akbar karena telah menemukan makam leluhurnya dan itu 

terjadi sekitar tahun 1920) (wawancara dengan Bp. Sami‟un 

tanggal 25 April 2011). 
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 Semenjak ditemukan makam Syeh Hasan Shadily itu, maka 

sumber air tiga rasa yang dahulu merupakan tempat wudhu syeh Hasan 

Sadily mulai dikenal masyarakat. Sumber air tiga rasa berada tepat di 

bawah makam Syeh Hasan Shadily. Saat itu hanya kalangan masyarakat 

Japan sendiri yang mengetahui keberadaan sumber air tersebut, dan 

tempat sumber air tiga rasa tersebut belum bersih seperti sekarang. Jalan 

menuju tempat sumber air tiga rasa pada saat itu juga masih melalui 

jalan-jalan setapak di antara hutan-hutan yang lebat. Sehingga hanya 

sebagian masyarakat yang mempunyai stamina yang cukup baik yang 

berani datang ke sumber air tiga rasa. Warung-warung juga belum ada 

yang mendirikan, sehingga masih sedikit masyarakat yang datang ke 

sumber air tiga rasa. Hal ini yang diceritakan oleh sesepuh Desa yang 

dulunya merupakan juru kunci pada saat itu. 

“Wah riyen niku engkang ngertos kawontenan sumber air tiga rasa 

ngaih nembe kedik mas, dalanipun damel ajreh tiyang amargi 

curam kaliyan tebih. Kedah lewat tengahipun hutan, ndek riyen 

panggenanipun mboten sae kados sak niki. Tumpraping puniko 

engkang saged wonten sumber air tiga ngeh cuma kedik mawon 

mas”. (Wah dulu itu yang tahu keberadaan sumber air tiga rasa itu 

baru sedikit mas, bahkan jalannya sangat menakutkan karena 

curam dan jauh. Harus lewat tengah hutan, dulu tempatnya juga 

tidak sebagus sekarang. Sehingga yang mampu sampai ke sumber 

air tiga rasa ya cuma sedikit saja mas) (wawancara dengan Bp 

Qosim pada tanggal 25 April 2011). 

 

  Nama sumber air tiga rasa sendiri merupakan pemberian dari 

masyarakat. Sumber air tiga rasa merupakan sebutan yang diberikan 

orang-orang yang datang dikarenakan rasa yang berbeda dari ketiga 

sumber mata air (wawancara dengan ketua yayasan Bp. Didik tanggal 2 
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Mei 2011). Sumber air tiga rasa ini memiliki mata air yang tidak pernah 

kering, selalu penuh dari dulu sampai sekarang. Sumber air ini sering 

disebut “belik”. Didalam “belik” tersebut dipasang pralon yang 

bertujuan untuk menyalurkan air ke kamar mandi di bawahnya. Kamar 

mandi tersebut biasa digunakan untuk mandi bagi anak-anak kecil yang 

belum bisa jalan saat usianya baru menginjak satu tahun atau yang 

mempercayai adanya kekuatan tersendiri setelah mandi dengan sumber 

air tiga rasa tersebut. 

 Sumber air tiga rasa telah dibuka secara resmi pada tahun 2000. 

Sekarang telah dibangun jalan yang dilapisi beton bagi yang memakai 

motor. Hanya saja perlu hati-hati ketika mengendarai motor, sebab 

jalannya licin dan curam. Tetapi untuk mencapai sumber air tiga rasa 

tersebut juga terdapat jalan setapak yang hanya bisa dilalui dengan jalan 

kaki melalui atas air terjun montel. Telah dibuat juga yayasan yang 

mengelola makam syeh Hasan Shadily dan air tiga rasa yang bekerja 

sama dengan pemilik hutan dan pemerintahan Desa Japan setempat. 

Dengan fasilitas tersebut maka pengunjung akan lebih mudah untuk 

mengambil sumber air tiga rasa. Kepercayaan masyarakat terhadap 

mitos air tiga rasa juga semakin bertambah melalui mulut ke mulut 

sehingga menyebar luas di masyarakat.  

 Pengunjung air tiga rasa biasanya  sangat ramai pada hari-hari 

tertentu, yaitu pada hari Kamis malam Jumat yang pengunjungnya 

adalah rombongan-rombongan bapak-bapak dan ibu-ibu yang kadang 
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sampai nginap di mushola serta hari minggu yang kebanyakan anak-

anak muda atau keluarga sebagai wisata alam dan mencoba merasakan 

langsung sumber air tiga rasa tersebut. Adanya sumber air tiga rasa juga 

menimbulkan banyak pengaruh terhadap masyarakat desa Japan dan 

sekitarnya. 

 Air sumber tiga rasa ini memang asli dari sumber mata air, 

pengunjung yang datang ke air tiga rasa langsung meminumnya dengan 

menggunakan gelas-gelas yang telah disediakan oleh pengurus. Tidak 

ada rasa khawatir dari para pengunjung terhadap kesehatan mereka, 

walaupun minum air tanpa dimasak lebih dahulu. Hal ini telah 

disampaikan oleh salah satu pengunjung, yaitu sebagai berikut. 

“Kulo sampun berkali-kali nginum langgsung air niki mas, namun 

kulo mboten watuk nopo gatel-gatel sak sampune nginum toyo 

puniko. Dados nggih kulo yakin lan percoyo wontenipun kebesaran 

Allah SWT engkang sampun ciptakaken air tiga rasa sehinggo 

saged kagem masyarakat”. (Saya sudah beberapa kali minum 

langsung air tiga rasa ini mas, tapi saya tidak pernah batuk atau 

gatal-gatal setelah minum air ini. Jadi saya yakin dan percaya pada 

kebesaran Allah SWT yang telah menciptakan air tiga rasa 

sehingga bisa untuk masyarakat) (wawancara dengan Selly, tanggal 

1 Mei 2011)”. 

  

 Hal tersebut juga dikuatkan oleh penuturan dari juru kunci air tiga 

rasa, yaitu sebagai berikut. 

 “Ngantos sakniki dereng wonten laporan saking warga 

masyarakat utawi pengunjung ingkang angluh sakit sasampunipun 

ngunjuk air tiga rasa punika. Saking peneliti UNDIP lan UMK 

mawon sanjang toyo puniko layak kaliyan heginis kagem di 

unjuk”. (Selama ini belum ada laporan dari masyarakat ataupun 

pengunjung bahwa ada yang merasa sakit setelah meminum air tiga 

rasa ini. Bahkan telah dilakukan penelitian oleh beberapa ahli dari 

UNDIP dan UMK yang mengatakan bahwa air tersebut heginis 



69 

 

untuk di minum) (wawancara dengan Bp. Sami‟un, tanggal 25 

April 2011)”. 

 

 Hal ini menyebabkan banyaknya masyarakat yang semakin 

percaya dan berkunjung ke sumber air tiga rasa. Baik meminum 

langsung air tersebut atau mengambil air tiga rasa dimasukkan ke dalam 

botol untuk dibawa kerumah tanpa harus dimasak lebih dahulu. 

 Jadi dilihat dari faktor sejarah, masyarakat masih percaya mitos air 

tiga rasa sampai sekarang karena air tiga rasa yang merupakan tempat 

wudhu Syeh Hasan Shadily dan para santri-santrinya dan air tersebut 

digunakan sebagai obat untuk santri-santrinya yang sakit sehingga air 

tiga rasa dipercaya berkhasiat sebagai obat sampai sekarang. 

b. Mitos Air Tiga Rasa dilihat dari Faktor Sosial Budaya 

 Desa Japan yang sering disebut rejenu memiliki tiga sumber mata 

air, yaitu sumber sebelah kiri, sumber sebelah tengah, dan sumber 

sebelah kanan. Ketiga air memiliki ketajaman rasa yang berbeda, 

sebelah kiri mempunyai rasa mirip minuman keras “tuak atau arak”, 

sebelah tengah yang mempunyai rasa seperti sprite, dan sebelah kanan 

mempunyai rasa tawar-tawar masam. Seperti wawancara dengan 

pengunjung berikut ini. 

“ingkang kiwo rasane kados arak ngoten, ingkang tengah rosone 

kados wonten sodanipun, lan ingkang tengen rasane tawar-tawar 

asem”. (yang kiri airnya seperti arak gitu, yang tengah rasannya 

seperti ada sodanya, dan yang kanan rasane tawar-tawar masam) 

(Wawancara dengan Selly, tanggal 1 Mei 2011)”. 

 

 Khasiat air tiga rasa telah dibuktikan oleh beberapa pendatang. 

Bahkan sampai ada yang membawa galon untuk mengambil air tersebut 
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untuk dibawa pulang kerumah. Yang paling dipercaya adalah khasiat 

ketiga air tersebut setelah dicampur menjadi satu. Khasiat air tiga rasa 

ini dipercaya dari dahulu sampai sekarang, dan dari mulut ke mulut 

sesuai penuturan Kepala Desa Japan berikut ini. 

“Khasiatipun saking air tiga rasa niku ngertose kita saking 

pengunjung, ingkang sanjang air tiga rasa saged damel tombo 

penyakit dalem lan damel penglaris”. (Khasiat dari air tiga rasa itu 

justru kita ketahui dari para pengunjung, yang mengatakan bahwa 

air tiga rasa dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit dalam 

dan juga sebagai penglaris) (wawancara dengan Bp Sutikno, 

tanggal 25 Aprill 2011)”. 

 

 Pada dasarnya khasiat dari sumber air tiga rasa tergantung dari 

masyarakat yang mempercayainya, ada masyarakat yang mempercayai 

bahwa air tiga rasa dapat menyembuhkan segala penyakit, dan ada juga 

yang mempercayai air tiga rasa sebagai penglaris dalam berdagang dan 

lain sebagainya. Sudah banyak yang membuktikan bahwa air tiga rasa 

tersebut bisa menyembuhkan berbagai penyakit bahkan seperti penyakit 

yang berat seperti kencing batu, jantung dan ginjal . 

 Jadi dilihat dari faktor budaya, masyarakat banyak yang masih 

mempercayai adanya mitos air tiga rasa di lingkungan makam Sunan 

Muria sampai sekarang karena sudah menjadi kebudayaan masyarakat 

Japan dan sekitarnya dari dulu sampai sekarang menggunakan air tiga 

rasa tersebut untuk pengobatan. 

c. Mitos Air Tiga Rasa Dilihat dari Faktor Keyakinan  

 Sebagian besar masyarakat Desa Japan memeluk agama Islam, 

begitu pula pengunjung yang datang juga banyak beragama Islam. Air 
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tiga rasa sendiri merupakan tempat wudhu Syeh Hasan Shadily dan 

santri-santrinya yang dulunya merupkan murid dari Sunan Muria. Jadi 

keberadaan sumber air tiga rasa tidak lepas dari agama Islam.   

 Faktor pertama masyarakat yang masih percaya dengan mitos air 

tiga rasa adalah pengunjung yang sudah berumur tua, biasanya memang 

yang paling mempercayai adanya hal-hal gaib. Dengan demikian, ketika 

terdapat air yang berbeda rasanya dari air tiga rasa, mereka langsung 

mempercayai terdapat khasiat yang luar biasa yang terkandung di 

dalamnya. Mereka mempercayai bahwa hal ini merupakan kebesaran 

Allah SWT lewat air tersebut. Inilah salah satu penuturan pangunjung 

yang mempercayai mitos air tiga rasa atas lantaran Allah SWT. 

“Niki kulo nembe sepisan dateng sumber air tiga rasa mas, kulo 

penasaran kaliyan sumber air tiga rasa, amargi sanjange tiyang-

tiyang saged damel obat lan pelaris. Minggu ngajeng kulo bade 

ngedekake warung, dados layar damel nama warung bade kulo 

siram kaleh air tiga rasa, mugi-mugi mawon saged rejekine kulo 

lancar amrgi Allah SWT”. (Ini saya baru pertama datang ke sumber 

air tiga rasa mas, saya penasaran dengan sumber air tiga rasa ini, 

yang katanya orang-orang dapat menjadi obat dan juga penglaris. 

Minggu depan saya mau mendirikan warung, jadi layar nama 

warung saya mau saya siram dengan air tiga rasa. semoga saja 

dapat memperlancar rejeki saya karena Allah SWT) (wawancara 

dengan Budi, tanggal 1 Mei 2011)”. 

 

 Faktor lain masyarakat masih percaya mitos air tiga rasa adalah 

telah banyak cerita yang membuktikan kebenaran akan khasiat air tiga 

rasa yang dapat menyembuhkan penyakit. Warga sekitar Desa Japan 

juga telah banyak membuktikan kebenaran akan khasiat air tiga rasa 

tersebut, inilah salah satu wawancara dengan tokoh masyarakat yang 

lebih dikenal sebagai sesepuh Desa. 
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“Masyarakat Japan percoyo nek wonten bocah alit umuripun 

mpun luwih setunggal tahun dereng saged jalan saklajengipun 

dimandike ngagem air tiga rasa sehinggo saged jangkah. Sampun 

katah tiyang ingkang sampun buktike mitos puniko. Tiyang-tiyang 

sepuh jaman riyen sampun maringi ngertos supados dimandikke 

kaliyan air tiga rasa damel bocah alit sing dereng saged 

mlampah”. (Masyarakat Japan percaya bahwa ketika ada anak 

yang umurnya diatas satu tahun belum bisa jalan kemudian 

dimandikan dengan air tiga rasa maka bisa jangkah (melangkah). 

Sudah banyak masyarakat yang telah membuktikan akan mitos ini. 

Orang-orang tua jaman dahulu juga memberikan pengarahan agar 

dimandikan dengan  air tiga rasa, jika ada yang belum bisa jalan) 

(wawancara dengan  Bp. Qosim tanggal 25 April 2011)”. 

 

 Masyarakat menganggap air tiga rasa sebagai  lantaran Allah SWT 

untuk memperlancar rejeki dan sebagai penyembuh penyakit. Berikut 

salah satu wawancara dengan pengunjung. 

“Kabeh kuwi amargo Allah SWT mas, dadi kulo percoyo air tiga 

rasa niki lantaran Allah SWT. Amargo sakit, sehat, sugeh, miskin 

kuwi kabeh teko gusti Allah, tombo soko penyakit niku nggih saking 

Ridho Allah SWT”. (Semua itu karena Allah SWT mas, jadi saya 

mempercayai air tiga rasa ini sebagai perantara Allah SWT. Karena 

sakit, sehat, kaya, miskin itu semua datangnya dari Allah, 

penyembuh dari suatu penyakit juga merupakan Ridho dari Allah 

SWT) (wawancara dengan Kunardi, tanggal 3 Mei 2011)”. 

 

 Anggapan masyarakat tentang air tiga rasa tersebut diperkuat oleh 

penuturan tokoh agama di Desa Japan berikut ini, Air tiga rasa 

diwariskan kepada muridnya Syeh Hasan Shadily untuk pengobatan 

dengan percaya atau yakin bahwa air tiga rasa itu lantaran dari Allah. 

Kepercayaan masyarakat terhadap mitos air tiga rasa bukanlah hal yang 

musyrik, begitu penuturan dengan tokoh agama berikut. 

“Saking pandangan Islam wonten kaleh hal, inggih meniko 

mempercayai benda kecuali kepada pencipta niku musyrik lan 

sakumpami percoyo air tiga rasa amargi lantaran Allah SWT 

ingkang saged dados tombo kaliyan saged mengabulkan khajat, 

sehinggo mboten termasuk musyrik”. (Dari pandangan Islam ada 
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dua hal, yaitu Mempercayai kepada benda kecuali kepada 

pencipta maka itu musyrik dan Jika mempercayai bahwa air itu 

lantaran hanya dari Allah dan hanya dari Allah yang dapat 

menyembuhkan atau mengabulkan khajatnya, maka itu tidak apa-

apa. Sehingga masyarakat mempercayai air tiga rasa merupakan 

lantaran dari Allah SWT dan tidak termasuk musrik)  (wawancara 

dengan Bp. Qadam, tanggal 3 Mei 2011)”. 

 

  Jadi dilihat dari faktor kepercayaan, masyarakat percaya mitos air 

tiga rasa sampai sekarang karena masyarakat menganggap bahwa air 

tiga rasa tersebut merupakan lantaran dari Allah SWT yang berguna 

bagi umat manusia. 

3. Persepsi Masyarakat terhadap Mitos Air Tiga Rasa di Lingkungan 

Sunan Muria 

a. Persepsi masyarakat dilihat dari segi sejarah 

 Sejak ditemukannya makam Syeh Hasan Shadily serta air tiga rasa 

yang merupakan petilasan dari Syeh Hasan Shadily tersebut, masyarakat 

sedikit demi sedikit percaya akan adanya mitos dalam air tiga rasa 

tersebut. Masyarakat zaman dahulu masih memiliki rasa kejawen yang 

sangat kental, mengakibatkan begitu mudahnya menerima keajaiban pada 

suatu benda tertentu. 

 Walaupun adanya air tiga rasa itu diketahui masyarakat dari bicara 

satu orang ke yang lain, tetapi penyebaran berita tersebut cepat sekali 

menyebar. Semakin banyak pula yang datang ke air tiga rasa guna 

mencari tahu bagaimana khasiat yang terkandung dalam air tiga rasa 

tersebut. 
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 Berikut salah satu cerita pengunjung mengenai kepercayaan 

masyarakat yang percaya karena latar belakang adanya air tiga rasa. 

“Sanjange tiyang-tiyang, sumber air tiga rasa kuwi riyene 

panggonan wudhu santri-santri Syeh Hasan Shadily. Panggonan 

wudhu niku wonten tigo panggonan, engkang konon sanjange 

saged nambani penyakit”. (Katanya orang-orang, sumber air tiga 

rasa ini dulunya merupakan tempat wudhu para santri-santri Syeh 

Hasan Shadily. Tempat wudhu tersebut ada tiga tempat, yang 

konon katanya bisa menyembuhkan beberapa penyakit) 

(wawancara dengan Eko, tanggal 3 Mei 2011)”. 

  

 

 Latar belakang sejarah air tiga rasa menjadikan masyarakat sangat 

percaya adanya khasiat dalam sumber air tiga rasa. Air tiga rasa yang 

mempunyai rasa yang berbeda, bagi masyarakat merupakan hal yang 

sangat menarik dan salah satu pendorong masyarakat mempercayai mitos 

air tiga rasa. Berikut salah satu penuturan pengunjung tentang alasan 

mempercayai air tiga rasa. 

 “sanjange tiyang-tiyang air tiga ingkang gadah roso bedo-bedo 

niku tondone wonten kekuatan ingkang ageng, terbukti nggih 

khasiat air tiga rasa ingkang saged nyembuhke penyakit lan 

penglaris” ( kata orang-orang air tiga rasa yang mempunyai rasa 

yang berbeda menandakan adanya kekuatan yang luar biasa, 

terbukti dari khasiat air tiga rasa yang dapat menyembuhkan 

penyakit dan penglaris dalam perdagangan) (wawancara dengan 

Selly, tanggal 1 Mei 2011). 

 

 Air tiga rasa yang merupakan petilasan Syeh Hasan Shadily inilah 

yang menjadi titik penguatan kepercayaan masyarakat terhadap mitos air 

tiga rasa. Bagi masyarakat Jawa, petilasan dari orang yang pintar agama 

mempunyai kekuatan atau khasiat yang berguna bagi masyarakat. Berikut 

penuturan beberapa pengunjung ketika ditanya alasan kenapa 

mempercayai mitos air tiga rasa. 
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 “Nggih mas kulo yakin, amargi air tiga rasa puniko petilasan 

saking Syeh Hasan, ingkang pinter agama lan caket kaliyan Allah 

SWT dados bakal wonten kekuatan-kekuatan tertentu”. (ya aku 

yakin mas, karena air tiga rasa itukan petilasan Syeh Hasan, yang 

pintar agama dan dekat dengan Allah jadi akan ada kekuatan-

keuatan tertentu) (wawancara dengan Khoirul Anwar, tanggal 30 

Mei 2011). Hal ini senada dengan wawancara berikut. “ sampun 

saking zaman rumiyen, tiyang-tiyang percoyo khasiat air tiga rasa 

lan sak niki masyarakat sekarang sampun merasakan khasiatnya” 

(sudah dari zaman dahulu, orang-orang tua sangat percaya khasiat 

air tiga rasa. dan sekarang masyarakat sudah banyak yang 

merasakan khasiat air tiga rasa ini) (wawancara dengan Kunardi, 

tanggal 3 Mei). 

 

 masyarakat yang percaya terhadap mitos air tiga rasa berpendapat 

bahwa latar belakang sejarah air tiga rasa menjadikan masyarakat sangat 

percaya adanya khasiat dalam sumber air tiga rasa yaitu air tiga rasa yang 

mempunyai rasa yang berbeda, bagi masyarakat merupakan hal yang 

sangat menarik dan salah satu pendorong masyarakat mempercayai mitos 

air tiga rasa. karena keberadaan air tiga rasa yang merupakan petilasan 

Syeh Hasan Shadily sehingga memiliki kekuatan-kekuatan atau khasiat-

khasiat tertentu. 

 Keberadaan air tiga rasa menurut masyarakat, sangat berguna bagi 

mereka. Alasan-alasan sejarah air tiga rasa banyak dikatakan oleh 

beberapa pengunjung yang mempercayai mitos air tiga rasa. berikut 

penuturan pengunjung. 

 “ nggih mas, kulo percoyo mitos air tiga rasa. amargi air tiga rasa 

letakipun wonten gunung ing tengah-tengah hutan, riyen juga 

dipakai aliyan Syeh Hasan Syadily ingkang murid Sunan Muria” 

(iya mas, saya percaya aja sama mitos air tiga rasa. Karena air tiga 

rasa letaknya juga digunung dan ditengah hutan, dan dulunya juga 

pernah dipakai oleh Syeh Hasan murid Sunan Muria) (wawancara 

dengan Dewi, tanggal 25 April)  
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 Jadi masyarakat yang mempercayai mitos air tiga rasa memiliki 

pendapat atau persepsi yang hampir sama terhadap keberadaan mitos air 

tiga rasa, salah satu alasan mereka mempercayai air tiga rasa tidaklah 

lepas dari keberadaan Syeh Hasan yang mereka anggap sebagai orang 

yang pinter agama sehingga air tiga rasa mempunyai khasiat. 

b. Persepsi masyarakat dilihat dari segi sosial budaya 

 Sumber air tiga rasa merupakan peninggalan atau petilasan dari 

Syeh Hasan Shadily yang telah diturunkan secara turun temurun. 

Masyarakat dari generasi ke generasi berusaha melestarikan keberadaan 

sumber air tiga rasa melalui perbaikan serta selalu menurunkan mitos air 

tiga rasa terhadap zaman berikutnya. Hal tersebut karena masyarakat 

telah mempercayai mitos air tiga rasa. Berikut penuturan  pengunjung. 

“kulo ngertos wonten sumber air tiga raasa nggih saking 

penuturan tiyang-tiyang sepuh, lan kulo percoyo khasiat saking air 

tiga rasa amargi sampun dibuktikke tiyang saking generasi ke 

geneerasi. Sehinggo air tiga rasa tetap dijagi kelestariannipun 

nganton sak niki” ( saya tahu adanya sumber air tiga rasa ya dari 

penuturan orang-orang tua, dan saya percaya khasiat dari air tiga 

rasa karena telah dibuktikan orang dari generasi ke generasi. 

Sehingga air tiga rasa tetap dijaga kelestariannya sampai sekarang) 

(wawancara dengan Budi, tanggal 3 Mei). 

  

 Jadi mereka yang percaya mitos air tiga rasa rata-rata berpendapat 

bahwa mitos air tiga rasa merupakan warisan leluhur mereka yang 

kemudian dipercaya orang dari tahun ke tahun sehingga berusaha tetap 

menjaga kelestarian air tiga rasa. 



77 

 

 Ketiga sumber air tiga rasa tersebut memiliki khasiat yang 

berbeda-beda, dan masing-masing pengunjung memiliki versi yang 

berbeda-beda terhadap khasiat sumber air tiga rasa tersebut. Berkut ini 

beberapa wawancara dengan beberapa informan. 

“Sanjange tiyang-tiyang sepuh sumber air tiga rasa niku 

biasanipun saged ngilagke sedoyo macem penyakit mas”. (Katanya 

orang-orang tua sumber air tiga rasa biasanya bisa menghilangkan 

segala macam penyakit mas) (wawancara dengan pengunjung yaitu 

Khoirul Anwar tanggal 30 April 2011). Hal ini diperkuat dengan 

wawancara pada pemilik warung, “sanjange tiyang-tiyang ingkang 

dateng wonten sumber air tiga rasa puniko, sakumpami air tiga 

rasa dicampur dados setunggal maringi khasiat damel tombo 

penyakit, ngantos-ngantos luwih saking pisan pengunjung 

dateng”.( katanya orang-orang yang datang ke sumber air tiga rasa 

ini, jika ketiga air tiga rasa dicampur jadi satu memberikan khasiat 

untuk menyembuhkan penyakit, sampai-sampai lebih dari sekali 

mereka datang) (Sofiatun, tanggal 1 Mei 2011). 

  

 Warga Japan dan sekitarnya dari zaman dahulu mempercayai mitos 

air tiga rasa, orang-orang zaman dahulu juga telah merasakan khasiatnya. 

hal inilah yang akhirnya membudaya turun-tenurun sampai sekarang. Hal 

ini terbukti dari penuturan salah satu pengunjung. 

 “ Kulo percoyo mas kalian khasiat air tiga rasa, sanjange ibu kulo 

air tiga rasa saget nyembuhke tiyang sakit. Hal puniko nggih 

dingertosi ibu saking nenek” (saya percaya mas dengan khasiat air 

tiga rasa, kata ibu saya air tiga rasa dapat menyembuhkan penyakit 

hal ini juga diketahui ibu dari nenek) (wawancara dengan Dewi, 

tanggal 25 April 2011). 

 

 Jadi masyarakat yang mempercayai mitos air tiga rasa berpendapat 

bahwa mereka percaya dengan air tiga rasa tersebut karena mengikuti 

budaya masyarakat yang mereka didapatkan secara turun-temurun 

mengenai khasiat  air tiga rasa tersebut. 
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c. Persepsi masyarakat dilihat dari segi keyakinan 

 Keyakinan terhadap sesuatu merupakan milik pribadi manusia 

masing-masing, hanya saja harus tidak menyimpang dari ajaran agama 

masing-masing. Seperti halnya masyarakat yang percaya dengan adanya 

mitos air tiga rasa, juga harus tidak menyimpang dari agama mereka 

yang sebagian besar beragama Islam. Berikut salah satu penuturan 

pengunjung, saat ditanya apakah percaya mitos air tiga rasa. 

“kulo namung percoyo kalih kekuasaan Allah SWT, namun nek 

kulo percoyo kalian air tiga rasa nggih itu musyrik mas” (saya 

hanya percaya pada kekuatan Allah SWT, kalau saya percaya 

dengan air tiga rasa ya itu musrik mas ( wawancara dengan Arif, 

tanggal 3 Mei).  

 

Dalam ajaran agama Islam memang menganggap bahwa 

mempercayai pada benda-benda tertentu adalah musrik. Masyarakat 

percaya bahwa air tiga rasa merupakan lantaran dari Allah SWT yang 

diciptakan untuk kepentingan masyarakat ini. Berikut salah satu 

penuturan yang sangat mempercayai mitos air tiga rasa. 

“kulo percoyo air tiga rasa mboten berarti musrik mas, air tiga 

rasa nikukan gadah khasiat ingkang berguna kagem masyarakat. 

Dados nggih kulo sanged percoyo mitos air tiga rasa puniko” 

(saya percaya air tiga rasa bukan berarti musrik mas, air tiga rasa 

itukan punya khasiat yang berguna untuk masyarakat. Jadi ya saya 

sangat percaya dengan adanya mitos air tiga rasa) (wawancara Eko, 

tanggal 3 Mei). 

 

Ada juga pengunjung yang meyakini bahwa adanya air tiga rasa 

karena semua dari Allah SWT. Berikut hasil wawancaranya: 

“Kabeh kuwi amargo Allah SWT mas, dadi kulo percoyo air tiga 

rasa niki lantaran Allah SWT. Amargo sakit, sehat, sugeh, miskin 

kuwi kabeh teko gusti Allah, tombo soko penyakit niku nggih saking 

Ridho Allah SWT”. (Semua itu karena Allah SWT mas, jadi saya 
mempercayai air tiga rasa ini sebagai perantara Allah SWT. Karena 

sakit, sehat, kaya, miskin itu semua datangnya dari Allah, 
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penyembuh dari suatu penyakit juga merupakan Ridho dari Allah 

SWT) (wawancara dengan Dewi, tanggal 25 April). 

 

Masyarakat yang mempercayai mitos air tiga rasa berpendapat 

bahwa mereka tidak hanya mempercayai khasiat air, tetapi mempercayai 

kekuasaan Allah SWT yang terdapat pada air tiga rasa dan bagi mereka 

hal tersebut tidaklah musrik. 

d. Persepsi masyarakat berdasarkan kelompok sosial  

Masyarakat mempunyai tujuan sendiri-sendiri ketika datang ke air 

tiga rasa, begitu pula memiliki tanggapan yang berbeda-beda terhadap 

mitos air tiga rasa. Sebagian besar masyarakat yang datang ke air tiga 

rasa mempercayai adanya khasiat air tiga rasa tersebut.  

Bagi masyarakat Japan dan sekitarnya, mitos air tiga rasa bukan 

merupakan hal yang asing dan bahkan sudah lekat dengan keseharian 

masyarakatnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat 

setempat bahwa kelompok sosial masyarakat Japan yang memiliki 

kepercayaan pada mitos air tiga rasa berdasarkan kelompok sosial yang 

meliputi :  

1) Persepsi masyarakat dilihat dari segi usia  

  Menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat 

Japan yang percaya pada mitos air tiga rasa adalah masyarakat yang 

sudah tua dan merupakan warga asli Japan. Berikut merupakan 

penuturan warga Japan. 

“Pengunjung air tiga rasa biasanipun luwih katah 

ingkang sepuh-sepuh, walaupun wonten ingkang enem-
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enem nggih wonten ing dinten-dinten tertentu kados dinten 

minggu”. (Pengunjung air tiga rasa biasanya lebih banyak 

yang tua-tua, kalaupun ada yang muda-muda hanya pada 

saat-saat tertentu yaitu hari minggu) (wawancara dengan 

Dewi, 25 April 2011). Hal ini diperkuat juga dengan 

penuturan salah satu pemilik toko, yaitu “masyarakat 

ingkang dateng beragam wonten ingkang enem kaliyan 

sepuh, tapi kadose luwih katah ingkah sepuh”. (masyarakat 

yang datang beragam ada yang masih muda dan tua, tapi 

lebih banyak yang tua-tua) (wawancara dengan Nur, 1 Mei 

2011)”. 

 

2) Persepsi masyarakat dilihat dari segi jenis kelamin 

  Masyarakat Japan yang percaya pada mitos air tiga rasa ada 

yang laki-laki dan ada yang perempuan. Hal ini sesuai penuturan 

dari Sami‟un yang merupakan salah satu juru kunci air tiga rasa. 

“Pengunjung ingkang dateng wonten ingkang jaler 

kaliyan estri, katahipun pengunjung laki-laki niku 

bergerombolan wektu malem jumat sekalian nginep wonten 

caket makam Syeh Hasan Shadily. Ingkang rombongan 

saking luar Kudus kados saking Pati, Rembang, Lampung, 

lan liya-liyane biasanipun estri lan jaler-jaler”. 

(pengunjung yang datang ada perempuan juga laki-laki, 

kebanyakan pengunjung laki-laki itu rombongan pada 

malam jumat sekalian menginap di dekat makam Syeh 

Hasan Shadily. Sedangkan rombongan dari luar Kudus 

seperti dari Pati, Rembang, Lampung, dan lain-lain 

biasanya perempuan dan laki-laki) (wawancara dengan 

Sami‟un, 25 April 2011)”. 

 

3) Persepsi masyarakat dilihat dari segi pendidikan 

  Dari hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat Japan 

yang percaya dengan mitos air tiga rasa biasanya tamatan SD atau 

bahkan tidak tamat SD. Hasil pengamatan ini diperkuat oleh data 

yang dimiliki oleh juru kunci, berikut hasil yang memiliki 

kepercayaan pada mitos air tiga rasa adalah tamatan Sekolah Dasar. 
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Hal ini disebabkan karena masyarakat Japan yang masih 

mempertahankan kepercayaan pada mitos air tiga rasa adalah orang 

yang sudah tua dan biasanya mereka hanya lulusan Sekolah Dasar, 

berikut wawancara dengan juru kunci. 

“Masyarakat ingkang percoyo mitos air tiga rasa 

puniko macam-macam pekerjaanipun. Amargo masyarakat 

ingkang percoyo puniko wonten ingkang tesih enem 

biasanipun dateng ting dinten minggu, lan wonten maleh 

ingkang sampun sepuh biasanipun dateng dinten sebtu 

malem minggu. Ingkang eem lan sepuh ingkang percoyo air 

tiga rasa meniko katahipun lulusan saking SD lan SMP 

mawon”. (Masyarakat yang mempercayai mitos ini sangat 

bermacam-macam pekerjaannya, Karena masyarakat yang 

percaya itu ada yang masih muda yang biasanya datang 

pada hari minggu, dan ada juga yang sudah tua yang 

biasanya datang pada hari sabtu malam minggu. Dan baik 

muda maupun tua kebanyakan lulusan SD dan SMP saja) 

(wawancara dengan Bp. Sami‟un, tanggal 25 April 2011)”. 

 

4) Persepsi masyarakat dilihat dari segi jenis pekerjaan 

  Menurut hasil penelitian, jika dilihat dari segi pekerjaan 

menunjukan bahwa mitos air tiga rasa dimiliki oleh masyarakat yang 

bekerja sebagai petani dan pedagang. Berikut hasil wawancara 

dengan juru kunci. 

“Menurut data ting form pendaftaran, masyarakat ingkang 

dateng luwih katah ingkang katah gadah pekerjaan petani 

kaliyan pedagang”. (Menurut data di form pendaftaran, 

masyarakat yang datang lebih banyak memiliki pekerjaan 

sebagai petani dan pedagang) (wawancara dengan Bp, 

Sami‟un, tanggal 25 April 2011)”. 

 

 Adanya kelompok sosial masyarakat yang memiliki kepercayaan 

pada mitos air tiga rasa yaitu pada hal-hal yang berbau mistis dan 

kekuatan gaib tersebut, hal ini sesuai dengan tradisi dan tindakan orang 
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Jawa. Bahwa tradisi dan tindakan orang Jawa selalu berpegang kepada 

dua hal: 1) Kepada filsafat hidupnya yang religius dan mistis. 2) Pada 

etika hidup yang menjunjung tinggi moral dan derajat hidup. Pandangan 

hidup yang selalu menghubungkan segala sesuatu dengan Tuhan yang 

serba rohaniah, mistis dan magis, dengan menghormati nenek moyang, 

leluhur serta kekuatan yang tidak tampak oleh indera manusia. Oleh 

karena itu orang Jawa memakai simbol-simbol kesatuan, kekuatan dan 

keluhuran. 

 Jadi persepsi masyarakat terhadap mitos air tiga rasa terbagi dalam 

kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat Japan dan masyarakat luar 

Japan yang memiliki kepercayaan pada mitos air tiga rasa yaitu laki-laki 

dan perempuan, dari segi usia adalah masyarakat yang sudah tua, dari 

segi pekerjaan adalah petani dan pedagang, dari segi pendidikan adalah 

tamatan Sekolah Dasar (SD). Secara umum jenis pekerjaan, usia dan 

pendidikan ternyata juga mempengaruhi kepercayaan terhadap mitos air 

tiga rasa, sehingga memang hanya pada kelompok-kelompok sosial 

tertentu yang masih memiliki kepercayaan penuh terhadap mitos air tiga 

rasa. 

4. Pengaruh Mitos Air Tiga Rasa Terhadap Masyarakat Sekitarnya. 

a. Pengaruh mitos air tiga rasa dilihat dari segi ekonomi 

 Mitos air tiga rasa sangat berpengaruh terhadap masyarakat di 

sekitarnya, khususnya masyarakat Japan. Sekitar komplek air tiga rasa 

terdapat warung-warung kecil dan seluruh pemilik warung merupakan asli 
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warga Japan. Warung-warung tersebut menyediakan beberapa jenis 

minuman, beberapa jenis makanan, dan makanan ringan, serta botol-botol 

bekas. Berikut penuturan dari salah satu pemilik warung. 

“Nggih ngoten niku mas, warung kula nyediaaken werni-werni 

unjukan wonten teh anget, jahe anget, kopi anget.  Jajanan nggih 

wonten, kula nggih nyade botol-botol plastik kosong kangge 

mundhut air tiga rasa”. (Ya seperti ini mas, warung saya 

menyediakan jenis minuman seperti teh anget, jahe anget, kopi 

anget. Beberapa makanan ringan juga ada mas, serta botol-botol 

untuk mengambil air dari air tiga rasa (wawancara dengan Endang, 

tanggal 3 Mei 2011)”. 

 

Adanya warung-warung disekitar sumber air tiga rasa tersebut 

sangat bermanfaat bagi pengunjung. Bagi pengunjung yang capek karena 

perjalanan atau karena merasa kedinginan bisa memesan teh anget atau 

kopi anget. Sedangkan bagi mereka yang ingin membawa pulang air tiga 

rasa dapat membeli botol yang relatif murah seperti penuturan Endang 

selanjutnya berikut ini, “rega botol ukuran 600 ml Rp1.000,00 angsal tigo 

botol, ukuran 1500ml Rp1.000,00 angsal setunggal botol, lan drigen 

regane Rp5.000,00”. (Harga botol ukuran 600 ml Rp.1000,00 dapat tiga 

botol dan untuk ukuran 1500 ml Rp.1000,00 dapat satu botol, sedangkan 

drigen harganya Rp.5000,00) (wawancara pada tanggal 3 Mei 2011). 

Selain pedagang, di sekitar sumber air tiga rasa juga terdapat jasa 

ojek motor. Dahulu jasa ojek masih sedikit, tetapi setelah jalan menuju 

sumber air tiga rasa di lapisi beton maka jasa ojek ada sekitar ratusan. Jasa 

ojek tersebut mengantar pengunjung dari terminal parkir bus sampai lokasi 

sumber air tiga rasa. Ojek tersebut hanya bisa dinaiki satu orang 
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penumpang saja, karena untuk menjaga keselamatan penumpang. Berikut 

penuturan dari salah satu penyedia jasa ojek. 

“Teng ngriki tukang ojek kathah mas, ngantos atusan. teng ngriki 

kula sakanca mboten wantun mbocenke telon mas, sakmotor nggih 

namung setunggal penumpange lha margine ciyut trus malih kiwa-

tengene niku jurang. Daripada mbahayani penumpang, manut 

peraturan mawon”. (disini tukang ojek banyak mas, sampai 

ratusan. Disini saya dan teman-teman tidak berani memboncengkan 

dua orang mas, satu motor ya cuma satu penumpang, soalnya 

jalannya sempit dan kanan kirinya jalan itu ada jurang. Daripada 

membahayakan penumpang, ya ikut peraturan saja) (wawancara 

dengan Bp. Robet, tanggal 3 Mei 2011)”.  

 

Jasa ojek biasanya sebagian ada di parkir bus, dan sebagian lagi ada 

di dekat lokasi sumber air tiga rasa. Apabila menggunakan jasa ojek 

tersebu membayar Rp20.000,00 saja sekali naik. Jasa ojek ini juga sangat 

bermanfaat bagi para pengunjung, dengan jasa ojek para pengunjung akan 

merasa aman dari pada memakai kendaraan sendiri karena jasa ojek sudah 

terbiasa dengan jalan yang dilalui. 

Pengunjung yang datang menggunakan kendaraan pribadi juga 

tidak perlu kuwatir, karena terdapat tempar parkir yang cukup luas. Di 

lokasi sumber air tiga rasa terdapat dua parkiran yaitu sebelah kanan jalan 

dan sebelah kiri jalan. Adanya parkiran tersebut maka pengunjung akan 

merasa aman, sebab kendaraannya terlindungi dari hujan dan panas. Sejak 

sumber air tiga rasa direhab dan diperbaiki jalannya, pengunjung cukup 

banyak yang memakai kendaraan. Harga jasa parkir cukup murah, seperti 

penuturan Ivan: “Bayarnya Rp2.000,00 mas setiap kendaraan (wawancara 

pada tanggal 3 Mei 2011)”. 
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Bagi pedagang, pemilik jasa ojek, serta jasa parkir adanya air tiga 

rasa memberikan pengaruh yang besar secara ekonomi. Hasil dari 

berdagang, mengojek, dan tukang parkir cukup untuk kebutuhan sehari-

hari. Rata-rata mereka sudah menggeluti pekerjaannya lebih dari sepuluh 

tahun. Mereka memilih untuk bertahan dengan pekerjaan masing-masing 

dan belum ada keinginan untuk meninggalkan. Walaupun pendapatan 

mereka kadang sedikit tergantung ramai atau sepinya pengunjung tapi 

cukup untuk sehari-hari, seperti penuturan tukang ojek berikut ini. 

 “Biasane kulo nggih sedinten cuma saged angsal  penumpang 

kaleh utawi tigo, dadose nggih lumayan sampun saget kangge 

dahar ngenjang.  (Biasanya saya sehari hanya mengantar dua atau 

tiga orang, jadi ya lumayan bisa untuk makan besok) (wawancara 

dengan Bp.Robert, tanggal 3 Mei 2011)”. Hal ini juga sesuai 

dengan penuturan Ivan: “walaupun saya bekerja setelah sekolah, 

alhamdulillah hasilnya cukup untuk biaya sekolah besok mas 

(wawancara pada tanggal 3 Mei 2011)”.   

 

Jadi pengaruh mitos air tiga rasa dalam segi ekonomi adalah 

pengaruh terhadap masyarakat sekitar yang memiliki usaha seperti pemilik 

warung, tukang ojek dan tukang parkir. Bagi mereka, air tiga rasa sangat 

memberikan pengaruh terhadap perekonomian keluarganya yaitu cukup 

memenuhi kebutuhannya sehari-hari. 

b. Pengaruh mitos air tiga rasa dilihat dari segi sosial budaya 

 Mitos air tiga rasa mengundang banyak pengunjung dari berbagai 

kalangan, muda maupun tua. Banyaknya pengunjung tidak menjadikan 

saling berebut dalam mengambil air tiga rasa. Adanya air tiga rasa dapat 

menumbuhkan rasa solidaritas antar pengunjung. Pengurus air tiga rasa 

telah menyediakan beberapa gelas untuk mengambil air tiga rasa tersebut, 
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sehingga pengunjung dapat antri dalam mengambil air. Adanya sumber air 

tiga rasa juga telah menimbulkan rasa saling menghargai dan menghormati 

antar pengunjung yang mempunyai tujuan berbeda-beda. Hal ini diperkuat 

oleh penuturan salah satu pengunjung sebagai berikut. 

“kulo sampun beberapa kali mriki mas, kulo dereng nate ngertos 

tiyang-tiyang podo rebutan wektu mundut toyo. Nggih kulo 

menghargai tiyang-tiyang ingkang mundut katah kagem keluarga 

wonten dalem, walaupun nunggu dangu kulo menghormati 

kebutuhan pengunjung liyane”. (Saya sudah beberapa kali datang 

kesini mas, dan saya belum pernah melihat saling berebut untuk 

mengambil air. Ya saya menghargai orang-orang yang mengambil 

air banyak untuk keluarganya dirumah, walaupun menunggu lama 

tapi saya menghormati kebutuhan pengunjung lainnya) (wawancara 

dengan Bp. Arif, tanggal 3 Mei 2011). 

 

Di kawasan sumber air tiga rasa, terdapat peraturan yang ditempel 

pada sebuah papan yang tulisannya yaitu: “Dimohon dapat menjaga 

ketenangan, Dilarang mandi di lokasi sendang (sumber air tiga rasa)”. 

Dengan adanya larangan tersebut, maka pengunjung akan menjaga bicara 

dan perilakunya di kawasan sumber air tiga rasa. 

Pemilik warung dan jasa ojek juga menghormati semua pengunjung 

yang datang, sangat ramah kepada pengunjung. Pengunjung juga demikian 

sangat menghargai atas pekerjaan pemilik warung dan jasa ojek. Berikut 

salah satu penuturan pemilik warung. 

 “Saking riyen ngantos sak niki kulo dados tu pedagang, katahipun 

pengunjung ingkang singgah wonteng warung kulo santun lan 

katah omongane. Sehinggo sami-sami nyaman lan saged saling 

tukar pengalaman”. (Selama saya menjadi pedagang disini, 

kebanyakan pengunjung yang singgah di warung saya sangat 

santun dan banyak bicaranya. Sehingga sama-sama nyaman dan 

saling bertukar pengalaman) (wawancara dengan Bu Nur, tanggal 3 

Mei 2011)”.  
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Hal ini senada dengan penuturan salah satu pemilik jasa ojek, yaitu 

sebagai berikut. 

 “Katahipun pengunjung dereng nate ngeluh kaliyan ojek, amargi 

kulo lan rencang-rencang mbeto motor ngatos-atos mas”. 

(Kebanyakan pengunjung tidak mengeluh dengan adanya jasa ojek 

disini, karena kami membawa kendaraan dengan hati-hati) 

(wawancara dengan Bp. Robert, tanggal 3 Mei 2011)”. 

 

Adanya mitos air tiga rasa di lingkungan Makam Sunan Muria 

dapat menimbulkan rasa sosial yang tinggi, antara lain: saling 

menghormati, saling menghargai, dan memiliki solidaritas yang tinggi. 

Baik antara pengunjung dengan pengunjung, pengunjung dengan pemilik 

jasa, serta pengunjung dengan juru kunci. 

 Masyarakat Jawa sangat mempercayai adanya kekuatan lain 

terhadap suatu benda. Sejak diketahui adanya air tiga rasa dan memiliki 

banyak khasiat maka masyarakat sangat mempercayai dengan mitos 

tersebut tahun 1920an. Masyarakat mulai berupaya untuk menjaga dan 

melestarikan hasil kebudayaan dari peninggalan Syeh Hasan Shadily 

tersebut.  

Rata-rata masyarakat yang mempercayai adanya mitos air tiga rasa 

merupakan masyarakat yang mengikuti tradisi nenek moyang, yaitu 

mempercayai terhadap kekuatan suatu benda sebagai lantaran dari Allah 

SWT. Berbagai cara dilakukan masyarakat Japan agar dapat melestarikan 

hasil kebudayaan air tiga rasa ini hingga dilakukan perehaban dan 

pembuatan jalan untuk menuju ke lokasi pada tahun 2000. 
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Peraturan juga telah dibuat agar pengunjung yang datang dapat ikut 

menjaga dan melestarikan sumber air tiga rasa. Berikut penuturan juru 

kunci. 

“Kito sedoyo sepakat damel peraturan supados pengunjung saged 

jagi kelestarian peninggalan Syeh Hasan Shadily, amargi nek 

mboten ngoten hasil kebudayaan puniko saged musnah ngoten 

mawon mas”. (Kami sepakat membuat peraturan agar pengunjung 

dapat menjaga kelestarian peninggalan Syeh Hasan Syadily, karena 

kalau tidak begitu hasil kebudayaan ini bisa musnah begitu saja 

mas) (wawancara dengan Bp.Sami‟un, tanggal 25 April 2011)”. 

 

Mitos air tiga rasa di lingkungan Makam Sunan Muria dapat 

menimbulkan rasa sosial yang tinggi, antara lain: saling menghormati, 

saling menghargai, dan memiliki solidaritas yang tinggi. Baik antara 

pengunjung dengan pengunjung, pengunjung dengan pemilik jasa, serta 

pengunjung dengan juru kunci. Serta adanya mitos air tiga rasa di 

lingkungan Makam Sunan Muria ini, dapat menimbulkan pengaruh pada 

masyarakat dan para pengunjung untuk menjaga dan melestarikan budaya 

yang telah diyakini sejak zaman dahulu. 

c. Pengaruh mitos air tiga rasa dilihat dari segi kehidupan beragama. 

  Masyarakat Japan dan sekitarnya meyakini serta mempercayai 

adanya mitos air tiga rasa. Masyarakat Japan dan sekitarnya menganut 

agaa Islam, dalam ajaran agama Islam mereka meyakini bahwa 

mempercayai kekuatan benda-benda tertentu merupakan hal yang musrik. 

Beberapa masyarakat yang mempercayai adanya mitos air tiga rasa 

menganggap bahwa air tiga rasa merupakan lantaran dari Allah SWT. 

Tetapi ada juga masyarakat yang menganggap mempercayai air tiga rasa 
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merupakan hal yang musrik, sehingga mereka tidak terlalu mempercayai 

mitos dari air tiga rasa. Berikut penuturan tokoh agama: 

“sebagian masyarakat ingkang dateng wonten sumber air tiga rasa 

nggih luru khasiat saking air tiga rasa puniko. Ing pandangan 

agami Islam puniko mempercayai benda kados air, puniko hal 

ingkang musrik. Kulo sebagai modin berusaha meluruske niat 

masyarakat ingkang dateng supados ngenggep air ttiga rasa mung 

perantara Allah SWT ingkang maringi manfaat kagem manungso” 

(memang sebagian masyarakat yang datang ke sumber air tiga rasa, 

mencari khasiat dari air tiga rasa tersebut. Dalam pandangan Islam 

mempercayai benda seperti air, merupakan hal yang musrik. Saya 

sebagai tokoh agama berusaha selalu meluruskan niat masyarakat 

yang datang ke air tiga rasa, bahwa air tiga rasa hanyalah perantara 

Allah SWT yang memberi manfaat bagi manusia) (wawancara 

dengan Bp.Qadam, tanggal 3 Mei 2011). 

 

Pengunjung juga sangat mempercayai pada hari-hari tertentu 

khasiat dari air tiga rasa bisa cepat dirasakan. Seperti hari malam jum‟at, 

pada saat inilah masyarakat berombongan menguunjungi air tiga rasa. 

biasanya rombongan tersebut juga tidur atau menginap dekat makam Syeh 

Hasan Shadily. Rombongan-rombongan tersebut biasanya membawa 

drigen-drigen yang besar guna membawa air tiga rasa sebanyak-

banyaknya. Rombongan-rombongan inilah yang dapat membentuk 

solodaritas antar warga masyarakat. Berikut penuturan juru kunci. 

“ wah nek malem jum’at pengunjunge katah sanget mas, katah-

kathe nggih sami rombongan. Pengunjung biasane nggih saking 

Desa-Desa di Kudus, lan wonten ingkang diluar Kudus. Biasane 

nggih sami-sami nginep wonten cakete makam Syeh, podo mundut 

air wonten drigen-drigen ingkang ageng kagem mbeto air tiga 

rasa” (wah kalau malem jum‟at pengunjungnya banyak banget, 

mereka pakai rombongan. Mereka berasal dari beberapa Desa di 

Kudus, dan juga luar Kudus. Biasanya mereka menyempatkan tidur 

didekat makam Syeh, kemudian mengambil air dalam drigen-

drigen yang besar-besar untuk membawa air tiga rasa) (wawancara 

dengan Bp.Sami‟un, tanggal 25 April 2011) 
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  Mitos air tiga rasa sangat berpengaruh terhadap kehidupan 

beragama. Kepercayaan masyarakat terhadap air tiga rasa memiliki dua hal 

yang bertolak belakang yaitu, kepercayaan sebagian masyarakat bahwa air 

tiga rasa merupakan salah satu bentuk kekuasaan Allah SWT yang 

bermanfaat bagi umatnya dan masyarakat, dan sebagian masyarakat 

lainnya yang hanya mempercayai khasiat air tiga rasa bukan karena 

kekuasaan dari Allah SWT. Hal inilah yang selalu menjadi perhatian para 

tokoh agama di Desa Japan dan sekitarnya, yaitu bagaimana agar 

masyarakat percaya air tiga rasa hanya karena kekuasaan Allah SWT . 

   

B. Pembahasan 

1. Alasan masyarakat masih percaya adanya mitos air tiga rasa di 

lingkungan Makam Sunan Muria sampai sekarang.   

 Alasan masyarakat masih percaya mitos air tiga rasa dapat dilihat 

dari beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. 

a. Mitos air tiga rasa dilihat dari faktor sejarah 

Sesuai hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa mitos air tiga 

rasa dilihat dari faktor sejarah, masyarakat masih percaya mitos air tiga 

rasa sampai sekarang karena air tiga rasa yang merupakan tempat 

wudhu Syeh Hasan Shadily dan para santri-santrinya dan air tersebut 

digunakan sebagai obat untuk santri-santrinya yang sakit sehingga air 

tiga rasa dipercaya berkhasiat sebagai obat sampai sekarang. Hal ini 

dapat dikaitkan dengan beberapa teori mengenai terbentuknya mitos. 
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Sumber air tiga rasa termasuk mitos, karena jika dikaitkan dengan 

pendapat Endraswara yaitu mite atau mitos adalah cerita suci berbentuk 

simbolik yang mengisahkan serangkaian peristiwa nyata dan imaginer 

menyangkut asal-usul dan perubahan-perubahan alam raya dan dunia, 

dewa-dewi, kekuatan-kekuatan atas kodrati, manusia pahlawan, dan 

masyarakat, sehingga mitos mempunyai ciri tersendiri. Mitos air tiga 

rasa juga merupakan serangkaian peristiwa nyata dan imaginer yaitu air 

tiga rasa merupakan tempat wudhu Syeh Hasan Shadily dan para 

santrinya padahal selama ini yang masyarakat tahu hanyalah tentang 

silsilah Syeh Hasan Shadily saja, tanpa tahu bagaimana sebenarnya 

Syeh Hasan. Mitos air tiga rasa juga dipercaya memiliki kekuatan-

kekuatas kodrati dari Syeh Hasan yang dianggap sebagai orang yang 

pintar agama. 

Apabila dikaitkan dengan ciri-ciri mitos, maka dapat diuraikan 

sebagai berikut: Mitos sering memiliki sifat suci atau sakral karena 

sering terkait dengan tokoh yang sering dipuja, dalam mitos air tiga rasa 

memiliki sifat sakral yaitu karena sering terkait dengan tokoh yang 

sering dipuja yaitu Syeh Hasan Shadily sebagai murid Sunan Muria; 

Mitos hanya dapat dijumpai dalam dunia mitos dan bukan dalam dunia 

kehidupan sehari-hari atau pada masa lampau yang nyata, mitos 

terbentuknya air tiga rasa juga terjadi masa lampau yang nyata yaitu 

sebagai tempat wudhu; mitos biasanya menunjuk pada kejadian-

kejadian penting, mitos air tiga rasa juga menunjukkan kejadian-
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kejadian penting yaitu adanya aktifitas penyebaran agama Islam oleh 

Syeh Hasan Shadily. 

Beberapa bentuk mitos yang diungkapkan oleh Endraswara yaitu 

mitos yang berupa gugon tuhon, mitos yang berupa bayangan asosiatif, 

mitos yang berupa sirikan (larangan), serta mitos yang berupa dongeng 

atau cerita-cerita. Berdasarkan beberapa bentuk mitos tersebut, mitos air 

tiga rasa di lingkungan Sunan Muria termasuk salah satu bentuk mitos 

yang terakhir yaitu berupa dongeng atau cerita-cerita. sumber air tiga 

rasa dahulu merupakan peninggalan dari Syeh Hasan Shadyli dan 

kemudian melalui cerita dari satu generasi kegenerasi maka 

berkembanglah mitos air tiga rasa tersebut. 

Air tiga rasa termasuk mitos karena telah memenuhi beberapa ciri 

mitos, yaitu air tiga rasa merupakan mitos yang sakral karena sering 

dikaitkan dengan tokoh yang dipuja yaitu Syeh Hasan Shadily yang 

mana telah membuat air tiga rasa sebagai tempat wudhu dan sebagai 

obat bagi santri-santrinya hal ini menandakan adanya peristiwa 

penyebaran agama di daerah tersebut. Hal inilah yang merupakan faktor 

penting masyarakat masih percaya mitos air tiga rasa sampai sekarang 

karena sejarah yang menunjukkan air tiga rasa sebagai tempat wudhu 

dan juga sebagai obat bagi santri-santrinya sehingga dipercaya memberi 

khasiat obat sampai sekarang. 
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b. Mitos air tiga rasa dilihat dari faktor sosial budaya 

Sesuai hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa mitos air tiga 

rasa dilihat dari faktor sosial budaya, masyarakat banyak yang masih 

mempercayai adanya mitos air tiga rasa di lingkungan makam Sunan 

Muria sampai sekarang karena sudah menjadi kebudayaan masyarakat 

Japan dan sekitarnya dari dulu sampai sekarang menggunakan air tiga 

rasa tersebut untuk pengobatan. Hal tersebut akan dikaitkan dengan 

teori tentang kebudayaan. 

Mitos air tiga rasa merupakan salah hasil kebudayaan yang 

mencakup kepercayaan masyarakat terhadap khasiat air tiga rasa itu 

sendiri, hal sesuai dengan pendapat E.B Tylor yang menyatakan bahwa 

kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, 

kepercayaan, kesenian, moral, hukum, dan adat-istiadat. 

Apabila mitos air tiga rasa dihubungkan dengan pendapat A.L 

kroeber terdapat tiga wujud kebudayaan, yaitu: 

1) Ideas, yaitu warga masyarakat Japan dan luar Japan yang 

mempercayai terhadap air tiga rasa, masyarakat mempercayai 

apabila meminum air tiga rasa tersebut maka khajat atau tujuannya 

akan terkabul. 

2) Activitis, yaitu perwujudan kepercayaan masyarakat Japan dan luar 

Japan, berupa tradisi meminum air tiga rasa pada saat sakit maka 

akan sembuh dari penyakit. 
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3) Artivacts, yaitu sumber air tiga rasa yang dipercaya oleh sebagian 

warga masyarakat Japan dan luar Japan dapat memecahkan 

kesulitan, antara lain dalam hal perdagangan dan pengobatan dengan 

cara meminum air di sumber air tiga rasa. 

Apabila mitos air tiga rasa dikaitkan dengan pendapat Peursen 

terdapat tiga tahap dalam perkembangan kebudayaan, yaitu sebagai 

berikut manusia mengalami tahapan mistis yaitu masyarakat Japan dan 

sekitarnya mulai merasakan adanya kekuatan-kekuatan gaib, kemudian 

tahap ontologis yaitu manusia mulai melakukan penelitian mengenai 

kekuatan gaib yang terdapat pada air tiga rasa, melalui tahap 

fungsionalis dalam mitos air tiga rasa terdapat dua macam bentuk; yaitu 

fungsionalis yang ilmiah misalnya terdapat akar suatu pohon yang 

berada di sumber air tiga rasa sehingga memberikan rasa yang berbeda 

serta fungsionalis yang teoritik karena pengalaman dan pola pikir 

masyarakat terhadap mitos air tiga rasa. 

 Dengan adanya uraian di atas telah dijelaskan beberapa konsep 

kebudayaan. Setiap masyarakat selalu memiliki kebudayaan yang 

berbeda-beda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang 

lainnya. Seperti halnya masyarakat Japan dan sekitarnya yang memiliki 

kebudayaan yang berbeda dengan masyarakat yang lain dan tetap hidup 

walaupun masyarakatnya silih berganti disebabkan kelahiran dan 

kematian yakni mempercayai adanya mitos yang berkembang di 

lingkungan Sunan Muria.  
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Mitos air tiga rasa di lingkungan makam Sunan Muria merupakan 

salah satu kebudayaan yang masih dipertahankan sampai sekarang. 

Walaupun sudah bertahun-tahun dan dari generasi ke generasi, 

kepercayaan terhadap khasiat air tiga rasa masih tetap hidup dan 

berkembang di masyarakat secara turun-menurun. Kebiasaan 

masyarakat secara turun temurun yang mempercayai bahwa air tiga rasa 

dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, serta kepercayaan 

bahwa air tiga rasa dapat sebagai penglaris inilah yang sampai sekarang 

diikuti oleh masyarakat. Hal inilah yang menjadi alasan masyarakat 

masih tetap mempercayai mitos air tiga rasa di lingkungan makam 

Sunan Muria sampai sekarang. 

c. Mitos air tiga rasa dilihat dari faktor keyakinan 

 Sesuai hasil penelitian diperoleh kesimpulann bahwa mitos air tiga 

rasa dilihat dari faktor keyakinan, masyarakat percaya mitos air tiga 

rasa sampai sekarang karena masyarakat menganggap bahwa air tiga 

rasa tersebut merupakan lantaran dari Allah SWT yang berguna bagi 

umat manusia. Hal tersebut akan dikaitkan dengan teori tentang sistem 

religi. 

Religi sebagai suatu sistem merupakan bagian dari kebudayaan, 

Dengan demikian  religi mempunyai tiga bentuk. Mitos air tiga rasa 

sebagai sistem religi juga mempunyai tiga bentuk, yaitu mitos air tiga 

rasa sebagai sistem budaya yang mempunyai aturan tertentu dalam 

meminum air tiga rasa; mitos air tiga rasa sebagai sistem sosial yang 
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mempunyai aktifitas tertentu yaitu meminum air tiga rasa; dan mitos air 

tiga rasa sebagai kebudayaan fisik yaitu sumber (tempat) air tiga rasa 

sebagai sarana dalam keyakinan masyarakat terhadap khasiat air tiga 

rasa. Tiga bentuk sistem religi tersebut saling berkaitan satu sama 

lainnya atau tidak dapat terpisahkan. Sistem religi mempunyai aturan-

aturan tersendiri dalam pelaksanaannya, sistem religi juga mempunyai 

aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan keyakinan. Adanya aturan dan 

aktivitas tersebut maka diperlukan sarana dalam melaksanakannya. 

Konsep religi dipecah dalam lima komponen yang mempunyai 

peranannya sendiri-sendiri. Antara satu sistem dengan sistem yang lain 

saling berhubungan. Kelima komponen itu adalah pertama, emosi 

keagamaan, Soderblom menyebutkan bahwa emosi keagamaan adalah 

sikap “Takut bercampur kepada hal gaib serta keramat”. Tanpa 

memberikan penjelasan lebih lanjut. Komponen emosi keagamaan 

inilah yang merupakan komponen utama dari gejala religi yang 

membedakan suatu sistem religi dari semua sistem sosial budaya yang 

lain dalam masyarakat manusia. 

 Komponen kedua yaitu sistem keyakinan, bahwa suatu religi 

berwujud pikiran dan gagasan manusia, yang menyangkut keyakinan 

dan konsepsi manusia tentang sifat-sifat Tuhan, tentang wujud dari 

alam gaib (kosmologi), tentang terjadinya alam dan dunia (kosmogoni), 

tentang jaman akhirat (esyatologi), tentang wujud dari ciri-ciri kekuatan 

sakti, roh nenek moyang dan makhluk-makhluk halus lainnya. Kecuali 



97 

 

itu sistem keyakinan juga menyangkut sistem nilai dan sistem norma 

keagamaan, ajaran kesusilaan, dan ajaran religi yang mengatur tingkah 

laku manusia. 

 Pelaksanaan ritual keagamaan sesuai dengan komponen sistem 

keyakinan yang disampaikan oleh Soderblom. Menurut Juri kunci 

bapak Sami‟un menuturkan bahwa, apabila kita meminta kepada Allah 

melalui perantara air tiga rasa harus dengan keyakinan, serta 

berperilaku dengan baik agar tujuannya bisa terkabul. 

 Komponen ketiga yaitu suatu religi dapat terwujud aktifitas dan 

tindakan manusia atau masyarakat dalam melaksanakan kebaktiannya 

terhadap Tuhan, roh nenek moyang atau makhluk halus lainnya. 

Upacara religi biasanya dilaksanakan dengan beberapa tindakan, seperti 

berdo‟a, bersujud, berkorban, makan bersama, menari dan menyanyi, 

berpuasa dan bersemedi. Sesuai komponen tersebut, masyarakat yang 

mempercayai adanya mitos air tiga rasa melakukan aktifitas meminum 

dan mengambil air tiga rasa untuk diminum. 

 Komponen keempat, yaitu peralatan ritus dan upacara, bahkan 

dalam ritus dan upacara religi biasanya dipergunakan bermacam-

macam sarana dan peralatan seperti: tempat atau gedung pemujaan 

(masjid, langgar, dan lain-lain). Dalam mitos air tiga rasa ini, peralatan 

yang sesuai dengan komponen keempat adalah adanya lokasi sumber 

air tiga rasa 
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 Komponen kelima, yaitu umat agama dalam sistem religi yang 

paling akhir yaitu, umat agama karena kesatuan sosial yang menganut 

sistem keyakinan dan yang melaksanakan sistem ritus serta upacara itu. 

Masyarakat yang percaya adanya mitos air tiga rasa biasanya banyak 

yang berombongan dan datang pada waktu malam jumat. Dengan 

adanya kelima komponen sistem religi, menurut Soderblom komponen 

tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain. Seperti halnya yng 

terjadi pada pelaksanaannya, apabila salah satu dari sistem religi 

tersebut tidak ada maka tidak bisa disebut sistem religi. 

 Kepercayaan merupakan suatu emosi atau getaran jiwa yang sangat 

mendalam yang disebabkan karena sikap takut terpesona terhadap hal-

hal yang gaib dan keramat. Masyarakat Jawa beranggapan bahwa 

manusia tidak terlepas dengan yang ada di dalam jagad raya. Orang 

Jawa juga mempercayai adanya suatu kekuatan yang melebihi segala 

kekuatan dimana saja yang pernah dikenal, kemudian arwah atau 

leluhur (tokoh-tokoh yang dianggap keramat yang menyebarkan agama 

Islam), seperti halnya air tiga rasa di lingkungan Sunan Muria yang 

dipercaya dan mendatangkan banyak manfaat bagi yang percaya. 

Sistem religi merupakan salah bagian dari kebudayaan dan 

keyakinan merupakan salah satu komponen sistem religi. Dalam 

komponen keyakinan sebagai keyakinan masyarakat terhadap khasiat 

air tiga rasa tidaklah lepas dari keyakinan masyarakat terhadap 

kekuatan-kekuatan lain dalam air tersebut. Masyarakat yang percaya 
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sebagian besar menganut agama Islam. Walaupun dalam agama Islam 

tidak memperbolehkan umatnya untuk mempercayai selain Allah SWT, 

tetapi masyarakat justru yakin bahwa air tiga rasa merupakan  benda 

perantara dari Allah SWT untuk membantu manusia. Hal inilah yang 

mengakibatkan keyakinan dan kepercayaan masyarakat terhadap mitos 

air tiga rasa semakin kuat sampai sekarang. 

2. Bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Mitos Air Tiga Rasa 

dilingkungan Makam Sunan Muria. 

  Masyarakat yang datang ke sumber air tiga rasa memiliki tujuan 

yang berbeda-beda sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda. 

Kebudayaan orang-orang terdahulu yaitu mendatangi sumber air tiga rasa 

hingga sekarang masih terus dilestarikan pengunjung dan masyarakat sekitar 

sangat mempercayai adanya mitos dalam air tiga rasa di lingkungan makam 

Sunan Muria. Hal terserbut sesuai dengan salah satu pengertian Persepsi 

menurut Sugiyono, yaitu persepsi juga dapat diartikan bagaimana seseorang 

membuat kesan pertama, prasangka apa yang mempengaruhi mereka 

membuat kesan pertama, prasangka apa yang mempengaruhi mereka dan 

jenis informasi apa yang kita pakai untuk sampai terhadap kesan tersebut 

dan bagaimana akuratnya kesan kita. Jadi persepsi masyarakat terhadap 

mitos air tiga rasa banyak yang mempengaruhi, yaitu prasangka apa saja 

yang mempengaruhi persepsi mereka baik pengaruh sejarah berdirinya air 

tiga rasa; kebudayaan masyarakat; ataupun keyakinan individual.  
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a. Persepsi masyarakat dilihat dari segi sejarah 

 Sesuai hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa masyarakat 

yang mempercayai mitos air tiga rasa memiliki pendapat atau 

persepsi yang hampir sama terhadap keberadaan mitos air tiga rasa, 

salah satu alasan mereka mempercayai air tiga rasa tidaklah lepas dari 

keberadaan Syeh Hasan yang mereka anggap sebagai orang yang 

pintar agama sehingga air tiga rasa mempunyai khasiat. Hal ini akan 

dibahas tentang beberapa teori persepsi. 

 Pendapat Sugiyono memaparkan beberapa faktor yang 

membedakan persepsi masyarakat yaitu perhatian, set, kebutuhan, 

sistem nilai yang berlaku, dan kepribadian individu. Dari beberapa 

faktor tersebut faktor sejarah termasuk dalam perhatian, karena 

sejarah telah memperlihatkan bahwa air tiga rasa merupakan petilasan 

dari murid Sunan Muria yang sangat pintar. Hal tersebut akan 

menjadi perhatian masyarakat dan akhirnya memiliki persepsi bahwa 

air tiga rasa merupakan petilasan orang pintar yang dianggap 

menguatkan kepercayan mereka terhadap mitos air tiga rasa. 

 Ciri-ciri persepsi sesuai pendapat Irwanto, antara lain modalitas 

yaitu rangsangan yang diterima harus sesuai modalitas tiap-tiap 

indera; Dimensi ruang yaitu persepsi mempunyai sifat ruang seperti 

atas-bawah; Dimensi waktu yaitu persepsi mempunyai dimensi waktu 

seperti tua muda; berstruktur, konteks, kesuluruhan yang menyatu 

yaitu obyek-obyek atau gejala-gejala dalam pengamatan mempunyai 
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struktur yang menyatu dengan konteksnya. Persepsi masyarakat 

dilihat dari segi sejarah juga memenuhi ciri-ciri persepsi yang 

dipaparkan oleh irwanto. Persepsi masyarakat tidak hanya diterima 

oleh indera mata, tetapi  juga berada dalam dimensi ruang  yaitu 

masyarakat Japan dan sekitarnya, dalam dimensi waktu yaitu disaat 

tertentu, dan gejala-gejala mitos air tiga rasa dizaman dahulu 

sehingga menguatkan kepercayaan masyarakat.  

 Rahmat mengemukakan persepsi sendiri dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu perhatian, faktor fungsional dan faktor 

struktural. Kaitannya faktor tersebut dengan mitos air tiga rasa antara 

lain Perhatian yaitu proses mental ketika rangkaian stimulus tentang 

sejarah terbentuknya sumber air tiga rasa, faktor fungsional yaitu 

besal dari pengalaman masa lalu yang menjelaskan bahwa air tiga 

rasa biasa digunakan untuk obat oleh Syeh Hasan Syadili yang 

kemudian dipercaya khasiat sampai sekarang, faktor struktural yaitu 

bagaimana fakta air tiga rasa petilasan Syeh Hasan Shadily 

mempengaruhi hasil dari pesepsi masyarakat tersebut. 

 Salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat 

adalah sesuatu yang menjadi perhatian, begitu pula persepsi 

masyarakat terhadap mitos air tiga rasa menjadikan peristiwa sejarah 

sebagai perhatian. Sejarah yang memperlihatkan bahwa air tiga rasa 

merupa\kan peninggalan salah satu murid Sunan Muria yang 

dianggap pintar agama, sehinggga mempengaruhi persepsi 
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masyarakat atas keberadaan air tiga rasa yang dipercaya mempunyai 

khasiat.  

b. Persepsi masyarakat dilihat dari segi sosial budaya 

 Sesuai hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa masyarakat 

yang percaya mitos air tiga rasa rata-rata berpendapat mitos air tiga 

rasa merupakan warisan leluhur mereka, kemudian dipercaya orang 

dari tahun ke tahun sehingga berusaha tetap menjaga kelestarian air 

tiga rasa. Hal ini sesuai dengan skema proses persepsi yang diuraikan 

oleh Walgito. 

 Menurut skema proses persepsi yang diuraikan Walgito, Dalam 

persepsi stimulus dapat datang dari dalam dan luar, namun demikian 

sebagian besar stimulus datang dari luar diri indvidu yang 

bersangkutan. Meskipun persepsi dapat melalui macam-macam alat 

indera yang ada dalam diri individu, tetapi sebagian besar persepsi 

datang melalui alat indera penglihatan. Kebanyakan individu hanya 

melihat dan langsung mempersepsi tanpa memikirkan lebih lanjut apa 

yang dipersepsikannya salah atau benar. Begitu pula persepsi 

masyarakat terhadap mitos air tiga rasa yang tidak hanya dipengaruhi 

oleh stimulus dari dalam seperti faktor pemikiran, tetapi juga faktor 

dari luar seperti tradisi dari suatu masyarakat yang akhirrnya 

mempengaruhi persepsi seseorang untuk ikut mempercayai. 

Kebudayaan masyarakat yang sudah bertahun-tahun lamanya yang 
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membuat masyarakat langsung mempercayai tanpa memikirkan lebih 

lanjut apa yang dipersikannya salah atau benar. 

 Persepsi masyarakat terhadap mitos air tiga rasa juga 

dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat Japan dan sekitarnya yang 

mempercayai khasiat air tersebut, hal ini sesuai dengan salah satu 

faktor persepsi yang di ungkapkan Rahmat yaitu faktor struktural. 

 Faktor struktural berasal semata-mata dari sifat stimuli fisik dan 

efek-efek saraf yang ditimbulkannya pada sistem syaraf individu. 

Faktor struktural merupakan faktor yang berasal dari stimulus yang 

berasal dari lingkungan luar dari individu sendiri dan bagaimana 

sistem saraf bereaksi terhadap stimulus tersebut. Faktor ini 

mempengaruhi terbentuknya persepsi dengan menyatukan 

keseluruhan fakta-fakta yang ada. Baik berupa lingungan objek 

tersebut sebagai tempat tinggal objek. Faktor tersebut tidak dapat 

dipisahkan fakta yang satu dengan yang lain. Jadi faktor struktural ini 

lebih menekankan pada bagaimana stimulus berasal dari luar 

mempengaruhi sistem syaraf individu.   

 Persepsi masyarakat terhadap mitos air tiga rasa yang tidak 

hanya dipengaruhi oleh stimulus dari dalam seperti faktor pemikiran, 

tetapi juga faktor dari luar seperti tradisi dari suatu masyarakat yang 

akhirrnya mempengaruhi persepsi seseorang untuk ikut mempercayai 

mitos tersebut. Masyarakat yang mempercayai bahwa mitos air tiga 

rasa merupakan warisan leluhur mereka, mereka berusaha 
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mempertahankan dan tetap mempercayai khasiat air tersebut sebagai 

obat dan sebagainya. 

c. Persepsi masyarakat dilihat dari segi keyakinan 

  Sesuai hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa masyarakat 

yang mempercayai mitos air tiga rasa berpendapat mereka tidak 

hanya mempercayai khasiat air, tetapi mempercayai kekuasaan Allah 

SWT yang terdapat pada air tiga rasa dan bagi mereka hal tersebut 

tidaklah musrik. Keyakinan dalam diri settiap individu merupakan 

faktor penting yang sangat mempengaruhi persepsi masyarakat 

terhadap sesuatu hal. 

 Sugiyono menjelaskan bahwa  persepsi individu dipengaruhi oleh 

dua faktor, yaitu faktor struktural dan faktor personal.  Dalam faktor 

Personal juga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

kecermatan persepsi. Faktor pertama adalah  pengalaman,  pengalaman 

ini bermakna jika semakin seseorang mempunyai pengalaman maka 

akan semakin cermat dalam mempersepsi orang lain, jadi semakin 

banyak pengalaman masyarakat Japan dan sekitarnya semakin cermat 

pula dalam mempersepsi mitos air tiga rasa. 

 Faktor kedua adalah motivasi, makna dari motivasi ini adalah jika 

seseorang mempunyai motivasi terhadap orang lain maka persepsinya 

cenderung bias dan tidak objektif, jadi persepsi masyarakat yang hanya 

didasarkan suatu tradisi masyarakat zaman dahulu yang mempercayai 

khasiat air tiga rasa saja biasa persepsinya cenderung tidak objektif. 
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 Faktor ketiga adalah intelegensi seseorang akan mempengaruhi 

kecermatan dalam mempersepsi orang lain artinya semakin cerdas 

seseorang persepsinya akan semakin objektif dibandingkkan orang 

yang intelegensinya rendah. Jadi faktor intelegensi seseorang sangat 

mempengaruhi persepsinya terhadap mitos air tiga rasa, dalam hal ini 

tentang keyakinan seseorang terhadap khasiat itu berasal dari Allah 

SWT. Semakin tinggi intelegensinya, maka akan membuat persepsinya 

semakin objektif. 

 Keyakinan individu terhadap khasiat air tiga rasa merupakan 

salah satu faktor personal yang mempengaruhi persepsi masyarakat, 

dalam hal ini keyakinan masyarakat atas kebesaran Allah SWT atas 

adanya sumner air tiga rasa. Masyarakat yang mempercayai mitos air 

tiga rasa berpendapat mereka tidak hanya mempercayai khasiat air, 

tetapi mempercayai kekuasaan Allah SWT yang terdapat pada air tiga 

rasa dan bagi mereka hal tersebut tidaklah musrik.   

d. Persepsi masyarakat berdasarkan kelompok sosial 

 Persepsi masyarakat terhadap mitos air tiga rasa terbagi dalam 

kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat Japan dan masyarakat 

luar Japan yang memiliki kepercayaan pada mitos air tiga rasa yaitu 

laki-laki dan perempuan, dari segi usia adalah masyarakat yang sudah 

tua, dari segi pekerjaan adalah petani dan pedagang, dari segi 

pendidikan adalah tamatan Sekolah Dasar (SD). Secara umum jenis 

pekerjaan, usia dan pendidikan ternyata juga mempengaruhi 
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kepercayaan terhadap mitos air tiga rasa, sehingga memang hanya 

pada kelompok-kelompok sosial tertentu yang masih memiliki 

kepercayaan penuh terhadap mitos air tiga rasa. 

 Hasil dari penelitian ini berdasarkan observasi mengenai 

kepercayaan masyarakat terhadap air tiga rasa, yaitu terbukti dengan 

adanya fenomena masyarakat Japan dan masyarakat luar Japan dari 

usia muda sampai usia tua mengunjungi tempat sumber air tiga rasa  

seperti rombongan dari organisasi pemuda Desa Jekulo Kabupaten 

Kudus datang ke air tiga rasa yang bertujuan untuk meminta 

keberkahan. Kemudian pengunjung dari kelompok masyarakat dari 

Lampung yang mengunjungi ke air tiga rasa yang bertujuan untuk 

meminta kesembuhan baik untuk dirinya ataupun untuk keluarganya.. 

 Persepsi masyarakat yang percaya terhadap mitos air tiga rasa 

dan datang di air tiga rasa dapat disimpulkan dari berbagai golongan 

masyarakat santri, priyayi dan abangan, serta berbagai kelompok 

sosial (dilihat dari segi usia, pendidikan, pekerjaan, dan jenis 

kelamin). Pengunjung berasal dari berbagai daerah dan lapisan 

masyarakat, baik yang agamanya kuat (santri) maupun yang abangan, 

dan priyayi. Menurut Bapak Sami‟un sebagai Juru kunci air tiga rasa 

mengatakan bahwa pengunjung yang datang ke air tiga rasa berasal 

dari berbagai daerah dan lapisan masyarakat, baik yang agamanya 

kuat (santri) maupun abangan, dan priyayi atau Islam konservatif. 

Serta dilihat dari pekerjaan adalah petani, pedagang, pegawai negeri 
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dan swasta. Dilihat dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan. 

Dilihat dari pendidikan adalah SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi. 

Kemudian dilihat dari usia adalah orang tua, remaja, dan anak-anak. 

 Terkait dengan fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa 

masyarakat yang datang ke air tiga rasa, yaitu kelompok-kelompok 

sosial yang memiliki kepercayaan terhadap khasiat air tiga rasa 

berasal dari berbagai kelompok sosial yang terdiri dari segi usia yang 

dominan adalah orang tua, remaja dan anak-anak, serta dilihat dari 

pendidikan adalah SD, SMP, SMA, kemudian dari Perguruan Tinggi, 

dilihat dari pekerjaan adalah petani dan pedagang, jenis kelamin laiki-

laki dan perempuan. 

 Persepsi masyarakat terhadap mitos air tiga rasa yang berasal 

dari usia tua, lulusan SD dan SMP, serta yang mempunyai profesi 

pedagang merupakan kebanyakan dari pengunjung yang datang ke air 

tiga rasa. Menurut mereka, air tiga rasa dapat digunakan sebagai 

penglaris dalam perdagangan yaitu hanya cukup menyiram kesuatu 

benda yang digunakan untuk berdagang. Biasanya mereka membawa 

air tiga rasa yang dimasukkan kedalam galon berukuran besar, karena 

mereka membutuhkan banyak air. 

 Persepsi berikutnya berasal dari usia muda yang biasanya lulusan 

SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Kebanyakan dari 

mereka biasanya dengan berjalan kaki untuk menuju ke sumber air 

tiga rasa. Menurut mereka, mereka percaya air tiga rasa memberikan 
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kesembuhan segala penyakit serta memberi kemudahan  yang mereka 

dapatkan dari informasi orang-orang zaman dahulu. Kebanyakan dari 

mereka langsung meminum air tersebut dan membawa beberapa botol 

air untuk keluarga dirumah. 

 Persepsi masyarakat terhadap mitos air tiga rasa terbagi dalam 

kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat Japan dan masyarakat 

luar Japan yang memiliki kepercayaan pada mitos air tiga rasa yaitu 

laki-laki dan perempuan, dari segi usia adalah masyarakat yang sudah 

tua, dari segi pekerjaan adalah petani dan pedagang, dari segi 

pendidikan adalah tamatan Sekolah Dasar (SD). Secara umum jenis 

pekerjaan, usia dan pendidikan ternyata juga mempengaruhi 

kepercayaan terhadap mitos air tiga rasa, sehingga memang hanya 

pada kelompok-kelompok sosial tertentu yang masih memiliki 

kepercayaan penuh terhadap mitos air tiga rasa. 

3. Pengaruh Adanya Mitos Air Tiga Rasa Terhadap Masyarakat 

Sekitarnya. 

  Air tiga rasa tidak hanya memberikan manfaat yang besar bagi para 

pengunjungnya, tetapi juga masyarakat yang berada disekitar lokasi sumber 

air tiga rasa. Bedasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti menyimpulkan 

bahwa sedikit banyak adanya mitos air tiga rasa memberikan pengaruh bagi 

masyarakat disekitar lokasi sumber air tiga rasa tersebut dan juga bagi 

pengunjung sendiri serta bagi lokasi sumber air tiga rasa. Pengaruh mitos air 

tiga rasa tersebut terbagi dalam beberapa segi yaitu dilihat dari segi 
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ekonomi, dilihat dari sosial, dilihat dari segi sosial budaya, dan dilihat dari 

segi kehidupan beragama. 

a. Pengaruh mitos air tiga rasa dilihat dari segi ekonomi 

  Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa engaruh 

adanya mitos air tiga rasa dilihat dari segi ekonomi, yaitu masyarakat 

sekitar banyak mencari nafkah disekitar lokasi sumber air tiga rasa ada 

yang memiliki warung, jasa ojek, sampai jasa parkir. Banyak pemilik 

warung cukup banyak, jasa ojek juga terdapat sekitar 100, serta jasa 

parkir terdapat dua tempat.  

  Menurut peneliti, adanya mereka sangat membantu pengunjung air 

tiga rasa. Pengunjung yang butuh makan bisa terpenuhi dengan adanya 

warung, bagi yang tidak mau capek juga dapat terbantu dengan adanya 

jasa ojek, serta bagi yang memakai motor ke lokasi terbantu dengan 

adanya jasa parkir. Menurut penuturan pemilik warung, adanya air tiga 

rasa ini sangat membantu perekonomian keluarganya bahkan profesi ini 

mereka geluti sampai lebih dari sepuluh tahun. Hal ini dikuatkan 

dengan penuturan jasa ojek, bahwa dengan adanya air tiga rasa maka 

hasilnya cukup untuk menghidupi keluarga karena mereka merupakan 

kepala keluarga. 

  Jadi pengaruh mitos air tiga rasa dalam segi ekonomi adalah 

pengaruh terhadap masyarakat sekitar yang memiliki usaha seperti 

pemilik warung, tukang ojek dan tukang parkir. Bagi mereka, air tiga 

rasa sangat memberikan pengaruh terhadap perekonomian keluarganya 
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yaitu dapat menjadikan mata pencaharian yang hasilnya dapat 

mencukupi kebutuhan sehari-hari. 

b. Pengaruh mitos air tiga rasa dilihat dari segi sosial budaya 

   Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan, bahwa 

pengaruh adanya mitos air tiga rasa dilihat dari segi sosial, yaitu 

terbentuknya rasa saling menghargai, saling menghormati, serta rasa 

solidaritas. Baik terhadap sesama pengunjung ataupun pengunjung 

dengan pemilik jasa di sekitar lokasi sumber air tiga rasa. Rasa saling 

menghargai dan menghormati antar pengunjung terbentuk karena 

adanya interaksi antara pengunjung satu dengan lainnya, saling 

berkenalan kemudian bertukar pikiran tentang tujuan dan manfaat 

sumber air tiga rasa tersebut. Jadi adanya mitos air tiga rasa 

memberikan pengaruh positif bagi sosial masyarakat sekitarnya. 

  Pengaruh mitos air tiga rasa juga dapat dilihat dari segi budaya, 

yaitu dapat menjaga dan melestarikan budaya nenek moyang. Air tiga 

rasa merupakan hasil budaya sebagai petilasan Syeh Hasan Shadily 

salah satu murid Sunan Muria, sehingga orang-orang zaman dahulu 

selalu berusaha menjaga dan melestarikan air tiga rasa. Banyaknya 

masyarakat yang mengunjungi dan percaya terhadap mitos air tiga rasa 

dapat melestarikan budaya nenek moyang untuk tetap mempercayai 

suatu benda sebagai lantaran dari Allah SWT. Selain itu, bagi 

masyarakat sendiri dapat timbul rasa ikut memiliki air tiga rasa 
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sehingga tertanam rasa ikut menjaga peninggalan nenek moyang 

dengan tidak membuat keributan ataupun merusak. 

  Adanya mitos air tiga rasa di lingkungan makam Sunan Muria 

memang memberikan pengaruh terutama bagi para pemilik usaha 

disekitar air tiga rasa, maupun bagi masyarakat yang percaya terhadap 

khasiat air tiga rasa.  Baik dilihat dari segi ekonomi, sosial dan budaya 

mitos air tiga rasa memiliki pengaruh positif sehingga air tiga rasa harus 

terus dilestarikan. 

  Mitos air tiga rasa di lingkungan Makam Sunan Muria dapat 

menimbulkan rasa sosial yang tinggi, antara lain: saling menghormati, 

saling menghargai, dan memiliki solidaritas yang tinggi. Baik antara 

pengunjung dengan pengunjung, pengunjung dengan pemilik jasa, serta 

pengunjung dengan juru kunci. Serta adanya mitos air tiga rasa di 

lingkungan Makam Sunan Muria ini, dapat menimbulkan pengaruh 

pada masyarakat dan para pengunjung untuk menjaga dan melestarikan 

budaya yang telah diyakini sejak zaman dahulu. 

c. Pengaruh mitos air tiga rasa dilihat dari segi kehidupan beragama 

 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa 

keyakinan masyarakat terhadap mitos air tiga rasa memiliki pengaruh 

terhadap kehidupan beragama di sekitarnya, musrik dan tidaknya 

keyakinan masyarakat memberikan pengaruh yang besar dalam 

kepercayaannya terhadap mitos tersebut. 
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 Segala hal yang menyangkut keyakinan (pandangan agama), 

merupakan hal yang sangat pribadi. Tetapi apabila seseorang 

mempercayai khasiat air saja, akibatnya orang tersebut melakukan 

perbuatan musrik. Hal ini akan menjadikan perhatian para pemuka 

agama untuk selalu memberi pengertian-pengertian tentang adanya 

mitos air tiga rasa sebenarnya.  

 Kebanyakan pengunjung yang datang dan meyakini mitos air tiga 

rasa beragama Islam. Hanya saja kebutuhan dan tujuan masing-masing 

pengunjung menjadikan keyakinan yang berbeda satu sama lain. Ada 

pengunjung yang hanya mempercayai khasiat airnya saja, yang 

kemudian mengambil air tersebut untuk kepentingan tertentu. Ada juga 

pengunjung yang mempercayai adanya sumber air tiga rasa merupakan 

kebesaran Allah SWT.  

 Mitos air tiga rasa sangat berpengaruh terhadap kehidupan 

beragama. Kepercayaan masyarakat terhadap air tiga rasa memiliki dua 

hal yang bertolak belakang yaitu, kepercayaan masyarakat bahwa air 

tiga rasa merupakan salah satu bentuk kekuasaan Allah SWT yang 

bermanfaat bagi umatnya dan masyarakat yang hanya mempercayai 

khasiat air tiga rasa bukan karena kekuasaan dari Allah SWT. Hal inilah 

yang selalu menjadi perhatian para tokoh agama di Desa Japan dan 

sekitarnya, yaitu bagaimana agar masyarakat percaya air tiga rasa hanya 

karena kekuasaan Allah SWT . 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat 

disimpulkan: 

1. Mitos air tiga rasa di lingkungan makam Sunan Muria Kabupaten Kudus 

masih dipercaya sampai sekarang. 

Beberapa alasan mitos air tiga rasa masih dipertahankan dapat 

dilihat dari beberapa faktor, yaitu: (a) mitos air tiga rasa dilihat dari 

faktor sejarah yaitu masyarakat masih percaya mitos air tiga rasa sampai 

sekarang karena sejarah yang menunjukkan air tiga rasa sebagai tempat 

wudhu dan juga sebagai obat bagi santri-santrinya sehingga dipercaya 

memberi khasiat obat sampai sekarang; (b) mitos air tiga rasa dilihat dari 

faktor sosial budaya yaitu walaupun sudah bertahun-tahun dan dari 

generasi ke generasi, kepercayaan terhadap khasiat air tiga rasa masih 

tetap hidup dan berkembang di masyarakat secara turun-temurun; (c) 

mitos air tiga rasa dilihat dari faktor keyakinan yaitu walaupun dalam 

agama Islam tidak memperbolehkan umatnya untuk mempercayai selain 

Allah SWT, tetapi masyarakat justru yakin bahwa air tiga rasa 

merupakan  benda perantara dari Allah SWT untuk membantu manusia. 
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2. Persepsi masyarakat terhadap mitos air tiga rasa di lingkungan makam 

Sunan Muria. 

  Persepsi dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu sebagai berikut: 

(a) persepsi masyarakat dilihat dari segi sejarah yaitu sejarah yang 

memperlihatkan bahwa air tiga rasa merupakan peninggalan salah satu 

murid Sunan Muria yang dianggap pintar agama, sehinggga 

mempengaruhi persepsi masyarakat atas keberadaan air tiga rasa yang 

dipercaya mempunyai khasiat; (b) persepsi masyarakat dilihat dari segi 

sosial budaya yaitu faktor dari luar seperti tradisi dari suatu masyarakat 

yang akhirrnya mempengaruhi persepsi seseorang untuk ikut 

mempercayai mitos tersebut; (c) persepsi masyarakat dilihat dari segi 

keyakinan yaitu masyarakat yang mempercayai mitos air tiga rasa 

berpendapat mereka tidak hanya mempercayai khasiat air, tetapi 

mempercayai kekuasaan Allah SWT yang terdapat pada air tiga rasa dan 

bagi mereka hal tersebut tidaklah musrik; (d) persepsi masyarakat 

berdasarkan kelompok sosial dalam masyarakat Japan dan masyarakat 

luar Japan yang memiliki kepercayaan pada mitos air tiga rasa yaitu laki-

laki dan perempuan, dari segi usia adalah masyarakat yang sudah tua, 

dari segi pekerjaan adalah petani dan pedagang, dari segi pendidikan 

adalah tamatan Sekolah Dasar (SD). 

 

 



115 

 

3. Terdapat pengaruh mitos air tiga rasa di lingkungan makam Sunan 

Muria Kabupaten Kudus terhadap masyarakat sekitarnya. 

Pengaruh mitos air tiga rasa dapat dilihat dari beberapa segi, 

yaitu sebagai berikut: (a) pengaruh mitos air tiga rasa dilihat dari segi 

ekonomi yaitu bagi mereka pemilik warung, tukang ojek dan tukang 

parkir, air tiga rasa sangat memberikan pengaruh terhadap perekonomian 

keluarganya yaitu dapat menjadikan mata pencaharian yang hasilnya 

dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari; (b) pengaruh mitos air tiga rasa 

dilihat dari segi sosial budaya yaitu mitos air tiga rasa di lingkungan 

Makam Sunan Muria dapat menimbulkan rasa sosial yang tinggi, antara 

lain: saling menghormati, saling menghargai, dan memiliki solidaritas 

yang tinggi; (c) pengaruh mitos air tiga rasa dilihat dari segi kehidupan 

beragama yaitu kepercayaan masyarakat terhadap air tiga rasa memiliki 

dua hal yang bertolak belakang yaitu, kepercayaan masyarakat bahwa air 

tiga rasa merupakan salah satu bentuk kekuasaan Allah SWT yang 

bermanfaat bagi umatnya dan masyarakat yang hanya mempercayai 

khasiat air tiga rasa bukan karena kekuasaan dari Allah SWT.  

B. Saran 

1.  Masyarakat yang masih mempercayai mitos air tiga rasa sampai 

sekarang, diharapkan masih tetap mempertahankan keaslian cerita 

secara turun temurun, dan menjadikan air tiga rasa sebagai kekayaan 

budaya lokal sehingga bisa diketahui oleh generasi berikutnya. 
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2.  Persepsi setiap pengunjung yang datang ke sumber air tiga rasa 

dipengaruhi oleh keyakinan setiap individu masing-masing. Bagi tokoh 

agama di Desa Japan dan sekitarnya diharapkan memperhatikan dan 

memberikan arahan, agar masyarakat yang mempercayai mitos air tiga 

rasa harus yakin bahwa air terserbut berasal dari kebesaran Allah SWT. 

3.  Pengaruh mitos air tiga rasa sangat dirasakan manfaatnya bagi 

pemilik usaha warung di sekitar sumber air tiga rasa. Karena letak 

sumber air tiga rasa di lingkungan hutan yang masih asri dan masih 

alami, sehingga diharapkan agar pemilik usaha warung bisa 

memperhatikan dan menjaga lingkungan sekitar sumber air tiga rasa 

tersebut misalnya dengan menyediakan tempat sampah dan 

sebagainya. 

4.   Lokasi air tiga rasa terletak di pegunungan yang berada di lingkungan 

makam Sunan Muria, sehingga diharapkan Pemerintah Kabupaten 

Kudus menjadikan sumber air tiga rasa sebagai objek wisata religi. 
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PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN 

 

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP MITOS AIR TIGA RASA DI 

LINGKUNGAN MAKAM SUNAN MURIA 

KABUPATEN KUDUS 

No Fokus Indikator  Daftar Pertanyaan 

1 Mengapa mitos air 

tiga rasa di 

lingkungan makam 

Sunan Muria 

Kabupaten Kudus 

masih dipercaya 

sampai sekarang. 

a. Sejarah terjadinya 

mitos air tiga rasa di 

lingkungan makam 

Sunan Muria 

Kabupaten Kudus.  

1) Apa yang anda ketahui tentang asal usul 

terbentuknya air tiga rasa di lingkungan makam 

Sunan Muria Kabupaten Kudus? 

2) Dari manakah bapak/ibu/saudara(i) tahu bahwa 

terdapat sumber air tiga rasa di lingkungan 

makam Sunan Muria yang mempunyai khasiat? 

3) Mitos apa saja yang dipercaya masyarakat 

terhadap ketiga air tiga rasa di lingkungan 

makam Sunan Muria? 

4) Sudah berapa lama anda menjadi juru kunci di 

sumber air tiga rasa? 

5) Mengapa anda memilih menjadi juru kunci 

sumber air tiga rasa? 

6) Apa tugas-tugas anda sebagai juru kunci? 

7) Selama anda menjadi juru kunci, apakah pernah 

menemui hal-hal yang bersifat mistis atau gaib 

di komplek sumber air tiga rasa tersebut? 

b. Kepercayaan 

masyarakat terhadap 

mitos air tiga rasa di 

lingkungan makam 

Sunan Muria 

Kabupaten Kudus. 

8) Apakah bapak/ibu/saudara(i) percaya pada mitos 

air tiga rasa di lingkungan makam Sunan Muria? 

9) Mengapa mitos air tiga rasa di lingkungan 

makam Sunan Muria dipercaya masyarakat? 

10) Sudah berapa kali bapak/ibu/saudara(i) datang 

ke sumber air tiga rasa di lingkungan makam 

Sunan Muria? 

11) Apa saja tujuan bapak/ibu/saudara (i) datang ke 

air tiga rasa di lingkungan makam sunan Muria? 

12) Dari ketiga air tiga rasa tersebut, manakah yang 

sering anda ambil/minum dan apa alasannya? 

2 Bagaimana persepsi 

masyarakat terhadap 

a. Bagaimana 

tanggapan 

1) Menurut  bapak/ibu/saudara (i), apakah air tiga 

rasa tersebut sehat jika dikonsumsi padahal air 

Lampiran 4 
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mitos air tiga rasa di 

lingkungan makam 

Sunan Muria 

Kabupaten Kudus. 

masyarakat terhadap 

mitos air tiga rasa di 

lingkungan makam 

Sunan Muria 

Kabupaten Kudus. 

tersebut belum dimasak? 

2) Apakah  bapak/ibu/saudara (i) merasakan 

khasiat air tiga rasa setelah meminum air 

tersebut? 

3) Bagaimana pandangan agama islam dengan 

adanya kepercayaan masyarakat terhadap mitos 

air tiga rasa di lingkungan makam Sunan Muria? 

4) Bagaimana tanggapan masyarakat dari tahun ke 

tahun berkaitan dengan adanya mitos air tiga 

rasa? 

b. Kelompok sosial 

masyarakat manakah 

yang mempercayai 

mitos air tiga rasa di 

lingkungan makam 

Sunan Muria 

Kabupaten Kudus. 

5) Berasal dari manakah bapak/ibu/saudara (i)? 

6) Masyarakat yang datang ke air tiga rasa berasal 

dari mana saja?  

7) Berapa usia bapak/ibu/saudara (i)? 

8) Berapa saja usia masyarakat yang datang ke air 

tiga rasa, sesuai kelompok usia sebagai berikut: 

usia 6-12 tahun (anak-anak), usia 13-18 

tahun (remaja), usia 19-39 tahun  

(dewasa), usia 40-60 tahun (tua) dan 

lanjut usia adalah 60 tahun ke atas? 

9) Sampai jenjang apa bapak/ibu/saudara 

(i) sekolah? 

10) Masyarakat yang percaya mitos air tiga 

di lingkungan makam Sunan Muria, 

sekolahnya sampai jenjang apa saja? 

11) Apa pekerjaan bapak/ibu/saudara (i)? 

12) Apa saja pekerjaan masyarakat yang 

percaya mitos air tiga rasa? 

13)  Rata-rata masyarakat yang percaya 

mitos air tiga rasa di lingkungan makam 

Sunan Muria laki-laki atau perempuan? 
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 Juru Kunci 

1. Sejak kapan anda menjadi juru kunci sumber air tiga rasa? 

2. Mengapa anda memilih menjadi juru kunci sumber air tiga rasa? 

3. Sudah berapa lama anda menjadi juru kunci di sumber air tiga rasa? 

4. Apa tugas-tugas anda sebagai juru kunci? 

5. Apa yang anda ketahui tentang asal usul terbentuknya air tiga rasa di 

lingkungan makam Sunan Muria Kabupaten Kudus? 

6. Mitos apa saja yang dipercaya masyarakat terhadap ketiga air tiga rasa 

di lingkungan makam Sunan Muria? 

7. Selama anda menjadi juru kunci, apakah pernah menemui hal-hal 

yang bersifat mistis atau gaib di komplek sumber air tiga rasa 

tersebut? 

8. Mengapa mitos air tiga rasa di lingkungan makam Sunan Muria 

dipercaya masyarakat? 

9. Menurut  bapak/ibu/saudara (i), apakah air tiga rasa tersebut sehat jika 

dikonsumsi padahal air tersebut belum dimasak? 

10. Bagaimana tanggapan masyarakat dari tahun ke tahun berkaitan 

dengan adanya mitos air tiga rasa? 

11. Masyarakat yang datang ke air tiga rasa berasal dari mana saja?  

12. Berapa saja usia masyarakat yang datang ke air tiga rasa, sesuai 

kelompok usia sebagai berikut: usia 6-12 tahun (anak-anak), usia 13-

18 tahun (remaja), usia 19-39 tahun  (dewasa), usia 40-60 tahun (tua) 

dan lanjut usia adalah 60 tahun ke atas? 

13. Masyarakat yang percaya mitos air tiga di lingkungan makam Sunan 

Muria, sekolahnya sampai jenjang apa saja? 

14. Apa saja pekerjaan masyarakat yang percaya mitos air tiga rasa? 

15. Rata-rata masyarakat yang percaya mitos air tiga rasa di lingkungan 

makam Sunan Muria laki-laki atau perempuan? 

16. Apakah masyarakat yang datang ke sumber air tiga rasa saling berebut 

untuk mengambil air tiga rasa tersebut? 
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17. Adakah rasa solidaritas dan saling menghormati antar pengunjung 

sumber air tiga rasa? 

18. Apakah pernah diperbaiki tempat sumber air tiga di lingkungan 

makam Sunan Muria? 

19. Adakah larangan yang diberlakukan pada tempat air tiga rasa? jika 

ada, apa saja? 

20. Bagaimana pengaruh adanya mitos air tiga rasa terhadap kehidupan 

beragama? 

 Pelaku 

1. Berasal dari manakah bapak/ibu/saudara (i)? 

2. Berapa usia bapak/ibu/saudara (i)? 

3. Sampai jenjang apa bapak/ibu/saudara (i) sekolah? 

4. Apa pekerjaan bapak/ibu/saudara (i)? 

5. Apa yang bapak/ibu/saudara(i)  ketahui tentang asal usul terbentuknya 

air tiga rasa di lingkungan makam Sunan Muria Kabupaten Kudus? 

6. Dari manakah bapak/ibu/saudara(i) tahu bahwa terdapat sumber air 

tiga rasa di lingkungan makam Sunan Muria yang mempunyai khasiat? 

7. Mitos apa saja yang dipercaya bapak/ibu/saudara  (i) terhadap ketiga 

air tiga rasa di lingkungan makam Sunan Muria? 

8. Apakah bapak/ibu/saudara (i) percaya pada mitos air tiga rasa di 

lingkungan makam Sunan Muria? 

9. Mengapa anda percaya mitos air tiga rasa di lingkungan makam Sunan 

Muria dipercaya masyarakat? 

10. Menurut  bapak/ibu/saudara (i), apakah air tiga rasa tersebut sehat jika 

dikonsumsi padahal air tersebut belum dimasak? 

11. Apakah bapak/ibu/saudara (i) dan masyarakat yang datang ke sumber 

air tiga rasa saling berebut untuk mengambil air tiga rasa tersebut? 

12. Adakah rasa solidaritas dan saling menghormati antar pengunjung 

sumber air tiga rasa? 

13. Sudah berapa kali bapak/ibu/saudara(i) datang ke sumber air tiga rasa 

di lingkungan makam Sunan Muria? 
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14. Apa saja tujuan bapak/ibu/saudara (i) datang ke air tiga rasa di 

lingkungan makam sunan Muria? 

15. Dari ketiga air tiga rasa tersebut, manakah yang sering anda 

ambil/minum dan apa alasannya? 

16. Apakah  bapak/ibu/saudara (i) merasakan khasiat air tiga rasa setelah 

meminum air tersebut? 

 Sesepuh Desa 

1. Apa yang anda ketahui tentang asal usul terbentuknya air tiga rasa di 

lingkungan makam Sunan Muria Kabupaten Kudus? 

2. Mitos apa saja yang dipercaya masyarakat terhadap ketiga air tiga rasa 

di lingkungan makam Sunan Muria? 

3. Mengapa mitos air tiga rasa di lingkungan makam Sunan Muria 

dipercaya masyarakat? 

4. Bagaimana tanggapan masyarakat dari tahun ke tahun berkaitan 

dengan adanya mitos air tiga rasa? 

 Kepala Desa 

1. Apa yang anda ketahui tentang asal usul terbentuknya air tiga rasa di 

lingkungan makam Sunan Muria Kabupaten Kudus? 

2. Mengapa mitos air tiga rasa di lingkungan makam Sunan Muria 

dipercaya masyarakat? 

3. Mitos apa saja yang dipercaya masyarakat terhadap ketiga air tiga rasa 

di lingkungan makam Sunan Muria? 

4. Menurut  anda apakah air tiga rasa tersebut sehat jika dikonsumsi 

padahal air tersebut belum dimasak? 

5. Masyarakat yang datang ke air tiga rasa berasal dari mana saja?  

6. Berapa saja usia masyarakat yang datang ke air tiga rasa, sesuai 

kelompok usia sebagai berikut: usia 6-12 tahun (anak-anak), usia 13-

18 tahun (remaja), usia 19-39 tahun  (dewasa), usia 40-60 tahun (tua) 

dan lanjut usia adalah 60 tahun ke atas? 

 Tokoh Agama 
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1. Apa yang anda ketahui tentang asal usul terbentuknya air tiga rasa di 

lingkungan makam Sunan Muria Kabupaten Kudus? 

2. Apakah bapak/ibu/saudara(i) percaya pada mitos air tiga rasa di 

lingkungan makam Sunan Muria? 

3. Mengapa mitos air tiga rasa di lingkungan makam Sunan Muria 

dipercaya masyarakat? 

4. Bagaimana pandangan agama islam dengan adanya kepercayaan 

masyarakat terhadap mitos air tiga rasa di lingkungan makam Sunan 

Muria? 

5. Bagaimana pengaruh mitos air tiga rasa terhadap kehidupan beragama 

di Desa Japan? 

 Pemilik Warung 

1. Apa yang anda ketahui tentang asal usul terbentuknya air tiga rasa di 

lingkungan makam Sunan Muria Kabupaten Kudus? 

2. Mitos apa saja yang dipercaya masyarakat terhadap ketiga air tiga rasa 

di lingkungan makam Sunan Muria? 

3. Menurut anda mengapa mitos air tiga rasa di lingkungan makam Sunan 

Muria dipercaya masyarakat? 

4. Masyarakat yang datang ke air tiga rasa berasal dari mana saja? 

5. Apakah pengunjung menghormati pedagang pada waktu ke air tiga 

rasa?  

6. Apa keuntungan yang anda peroleh dari membuka warung di 

lingkungan sumber air tiga rasa ini? 

7. Berapa harga botol-botol? 

8. Apa saja yang anda sediakan di warung? 

9. Dengan adanya sumber air tiga rasa ini, apa keuntungan anda dalam 

menjual botol-botol bekas? 

 Tukang Ojek 

1. Apa yang anda ketahui tentang asal usul terbentuknya air tiga rasa di 

lingkungan makam Sunan Muria Kabupaten Kudus? 
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2. Mitos apa saja yang dipercaya masyarakat terhadap ketiga air tiga rasa 

di lingkungan makam Sunan Muria? 

3. Menurut anda mengapa mitos air tiga rasa di lingkungan makam Sunan 

Muria dipercaya masyarakat? 

4. Apa yang diperhatikan saat bekerja sebagai tukang ojek? 

5. Masyarakat yang datang ke air tiga rasa berasal dari mana saja?  

6. Apa keuntungan yang anda peroleh sebagai tukang ojek di lingkungan 

sumber air tiga rasa? 

 Tukang Parkir 

1. Apa yang anda ketahui tentang asal usul terbentuknya air tiga rasa di 

lingkungan makam Sunan Muria Kabupaten Kudus? 

2. Mitos apa saja yang dipercaya masyarakat terhadap ketiga air tiga rasa 

di lingkungan makam Sunan Muria? 

3. Menurut anda mengapa mitos air tiga rasa di lingkungan makam Sunan 

Muria dipercaya masyarakat? 

4. Berapa harga jasa parkirnya? 

5. Masyarakat yang datang ke air tiga rasa berasal dari mana saja?  

6. Apa keuntungan yang anda peroleh sebagai tukang parkir di 

lingkungan sumber air tiga rasa? 
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HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN 

 

 

 
No Informan Pertanyaan jawaban 

1 Juru Kunci 

(Bp. 

Sami‟un, 

45Tahun) 

a. Sejak kapan anda menjadi 

juru kunci sumber air tiga 

rasa? 

Sejak tahun 1999 

b. Mengapa anda memilih 

menjadi juru kunci sumber air 

tiga rasa? 

“nggih pengabdian kulo kagem derek 

melestarikan peninggalan Syeh Hasan Shadily” 

(Sebagai pengabdian saya untuk ikut menjaga 

dan melestarikan petilasan dari Syeh Hasan 

Shadily) 

c. Sudah berapa lama anda 

menjadi juru kunci di sumber 

air tiga rasa? 

12 tahun. 

d. Apa tugas-tugas anda sebagai 

juru kunci? 

“jagi sumber air tiga rasa supados mboten 

wonten ingkang jahad, jagi kelestarian air tiga 

rasa” (menjaga air tiga rasa dari kejahatan, dan 

juga menjaga kelestarian air tiga rasa) 

e. Apa yang anda ketahui 

tentang asal usul terbentuknya 

air tiga rasa di lingkungan 

makam Sunan Muria 

Kabupaten Kudus? 

“Syeh Hasan Shadily dateng wonten gunung 

murio kagem nuntut ilmu kaliyan Raden Oemar 

Said Sunan Muria. Saklajengipun Syeh Hasan 

Shadily diutus kesah wonten lor lereng murio, 

tepatipun daerah Rejenu. Syeh Hasan shadily 

meniko ulama engkang saged narik katah santri 

kagem berguru, jumlahipun santri tambah 

katah. Niki engkang dados alesan Syeh Hasan 

mbangun mushola, kaliyan mundut panggonan 

kagem wudhu engkang caket. Saklajengipun 

Syeh Hasan Shadily nancepke kayu wonten 

sekitaripun mushola, kenyataanipun medal 

sumber air engkang sekniki disebut air tiga 

rasa”. (Syeh Hasan Shadily datang ke gunung 

muria untuk menuntut ilmu pada Raden Oemar 

Said Sunan Muria. Kemudian syeh Hasan 

Shadily dianjurkan untuk pergi ke sebelah utara 

lereng Muria, tepatnya di daerah rejenu. Syeh 

Shadily yang merupakan ulama menarik minat 

banyak santri untuk berguru, jumlah santri pun 

semakin bertambah. Inilah yang mendorong 

sang ulama berinisiatif membangun mushola, 

dan mencari tempat wudhu yang dekat. 

Kemudian Syeh Hasan Shadily menancapkan 

kayu pada tanah sekitar mushola, ternyata 

keluar sumber air yang sekarang disebut air tiga 

rasa). 

““Riyen puniko, wonten tiyang engkang 

asalipun sangking arab lan ngaku nembe 

madosi makamipun leluhur tiyange dateng 

wonten dusun Japan. Saklajengipun tiyang-

tiyang kapurih ngertos diantaranipun hutan 

wonten makam engkang dereng dingertosi 

makamipun sinten. Sakantawis tiyang puniko 
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nyium ambune lemah makam puniko, tiyang 

niku langsung nyebut Allahu Akbar engkang 

sampun ditemukake makam leluhuripun lan 

puniko kedadosan wonten sekitar 1920”. 

(Dahulu, ada seorang yang berasal dari arab 

yang mengaku mencari makam leluhurnya 

datang ke desa Japan. Kemudian masyarakat 

memberi tahu, bahwa diantara hutan terdapat 

makam yang belum diketahui itu makam siapa. 

Setelah orang tersebut mencium bau tanah 

makam, dia menyebutkan Allahhu Akbar karena 

telah menemukan makam leluhurnya dan itu 

terjadi sekitar tahun 1920)” 

f. Mitos apa saja yang dipercaya 

masyarakat terhadap ketiga 

air tiga rasa di lingkungan 

makam Sunan Muria? 

“Khasiatipun saking air tiga rasa niku ngertose 

kita saking pengunjung, ingkang sanjang air 

tiga rasa saged damel tombo penyakit dalem lan 

damel penglaris”. (Khasiat dari air tiga rasa itu 

justru kita ketahui dari para pengunjung, yang 

mengatakan bahwa air tiga rasa dapat digunakan 

untuk menyembuhkan penyakit dalam dan juga 

sebagai penglaris) 

g. Selama anda menjadi juru 

kunci, apakah pernah 

menemui hal-hal yang bersifat 

mistis atau gaib di komplek 

sumber air tiga rasa tersebut? 

“kulo dados juru kunci sampun 19 tahun, 

selama kulo dados juru kunci kulo pernah 

ngertos kejadian ingkang aneh, ba’do magrib 

ar tiga rasa ingkang tengah aire meluap tinggi. 

Kejadian puniko sampun 3 tahun riyen” (Saya 

menjadi juru kunci sudah 19 tahun, selama saya 

menjadi juru kunci saya pernah melihat 

kejadian yang aneh yaitu waktu habis maghrib 

air tiga rasa yang bagian tengah meluap 

mengeluarkan air tinggi. Kejadian itu terjadi 

sekitar 3 tahun yang lalu) 

h. Mengapa mitos air tiga rasa di 

lingkungan makam Sunan 

Muria dipercaya masyarakat? 

“Katah tiyang ingkang sampun buktikke khasiat 

air  tiga rasa mas, selain niku air tiga rasa 

petilasan Syeh Hasan Shadily ingkang murid 

Sunan Muria” (Banyak orang yang sudah 

membuktikan khasiat air tiga rasa mas, selain 

itu air tiga rasa juga merupakan petilasam Syeh 

Hasan Shasily yang merupakan muris Sunan 

Muria) 

i. Menurut  bapak/ibu/saudara 

(i), apakah air tiga rasa 

tersebut sehat jika dikonsumsi 

padahal air tersebut belum 

dimasak? 

“Ngantos sakniki dereng wonten laporan saking 

warga masyarakat utawi pengunjung ingkang 

angluh sakit sasampunipun ngunjuk air tiga 

rasa punika. Saking peneliti UNDIP lan UMK 

mawon sanjang toyo puniko layak kaliyan 

heginis kagem di unjuk”. (Selama ini belum ada 

laporan dari masyarakat ataupun pengunjung 

bahwa ada yang merasa sakit setelah meminum 

air tiga rasa ini. Bahkan telah dilakukan 

penelitian oleh beberapa ahli dari UNDIP dan 

UMK yang mengatakan bahwa air tersebut 

heginis untuk di minum) 

j. Bagaimana tanggapan 

masyarakat dari tahun ke 

“Masyarakat tesih percoyo khasiat air tiga 

rasa, sehinggo pengunjunge semakin katah” ( 
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tahun berkaitan dengan 

adanya mitos air tiga rasa? 

masyarakat masih sangat percaya akan khasiat 

air tiga rasa, sehingga pengunjungnyya semakin 

banyak) 

k. Masyarakat yang datang ke 

air tiga rasa berasal dari mana 

saja?  

“Katahipun saking sekitar Kudus mawon, tapi 

nngih wonten ingkang saking luar Kudus. 

Kados Demak, Jepara, lampun nggih wonten” 

(Kebanyakan masih sekitar  kudus, tetapi juga 

ada yang darii luar kudus. Seperti demak, 

jepara, bahkan sampai lampung). 

l. Berapa saja usia masyarakat 

yang datang ke air tiga rasa, 

sesuai kelompok usia sebagai 

berikut: usia 6-12 tahun 

(anak-anak), usia 13-18 tahun 

(remaja), usia 19-39 tahun  

(dewasa), usia 40-60 tahun 

(tua) dan lanjut usia adalah 60 

tahun ke atas? 

“masyarakat ingkang dateng beragam wonten 

ingkang enem kaliyan sepuh, tapi kadose luwih 

katah ingkah sepuh”. (masyarakat yang datang 

beragam ada yang masih muda dan tua, tapi 

lebih banyak yang tua-tua) 

m. Masyarakat yang percaya 

mitos air tiga di lingkungan 

makam Sunan Muria, 

sekolahnya sampai jenjang 

apa saja? 

“Masyarakat ingkang percoyo mitos air tiga 

rasa puniko macam-macam pekerjaanipun. 

Amargo masyarakat ingkang percoyo puniko 

wonten ingkang tesih enem biasanipun dateng 

ting dinten minggu, lan wonten maleh ingkang 

sampun sepuh biasanipun dateng dinten sebtu 

malem minggu. Ingkang eem lan sepuh ingkang 

percoyo air tiga rasa meniko katahipun lulusan 

saking SD lan SMP mawon”. (Masyarakat yang 

mempercayai mitos ini sangat bermacam-

macam pekerjaannya, Karena masyarakat yang 

percaya itu ada yang masih muda yang biasanya 

datang pada hari minggu, dan ada juga yang 

sudah tua yang biasanya datang pada hari sabtu 

malam minggu. Dan baik muda maupun tua 

kebanyakan lulusan SD dan SMP saja) 

n. Apa saja pekerjaan 

masyarakat yang percaya 

mitos air tiga rasa? 

“Menurut data ting form pendaftaran, 

masyarakat ingkang dateng luwih katah 

ingkang katah gadah pekerjaan petani kaliyan 

pedagang”. (Menurut data di form pendaftaran, 

masyarakat yang datang lebih banyak memiliki 

pekerjaan sebagai petani dan pedagang) 

o. Rata-rata masyarakat yang 

percaya mitos air tiga rasa di 

lingkungan makam Sunan 

Muria laki-laki atau 

perempuan? 

“Pengunjung ingkang dateng wonten ingkang 

jaler kaliyan estri, katahipun pengunjung laki-

laki niku bergerombolan wektu malem jumat 

sekalian nginep wonten caket makam Syeh 

Hasan Shadily. Ingkang rombongan saking luar 

Kudus kados saking Pati, Rembang, Lampung, 

lan liya-liyane biasanipun estri lan jaler-jaler”. 

(pengunjung yang datang ada perempuan juga 

laki-laki, kebanyakan pengunjung laki-laki itu 

rombongan pada malam jumat sekalian 

menginap di dekat makam Syeh Hasan Shadily. 

Sedangkan rombongan dari luar Kudus seperti 

dari Pati, Rembang, Lampung, dan lain-lain 

biasanya perempuan dan laki-laki) 

p. Apakah masyarakat yang “mboten mas, biasane sampun saling ngertos” 
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datang ke sumber air tiga rasa 

saling berebut untuk 

mengambil air tiga rasa 

tersebut? 

(Tidak mas, biasanya saling pengertian) 

q. Adakah rasa solidaritas dan 

saling menghormati antar 

pengunjung sumber air tiga 

rasa? 

“wonten mas, pengunjung sampun sami-sami 

ngertos lan menghormati tujuan pengunjung 

liyanipun” (ada mas, pengunjung Sama-sama 

mengerti dan menghormati tujuan masing-

masing pengunjung). 

r. Apakah pernah diperbaiki 

tempat sumber air tiga di 

lingkungan makam Sunan 

Muria? 

Pernah diperbaiki sekali pada tahun 2004, dulu 

air tiga rasa dikelola mulai tahun 1991 

s. Adakah larangan yang 

diberlakukan pada tempat air 

tiga rasa? jika ada, apa saja? 

 

“Kito sedoyo sepakat damel peraturan supados 

pengunjung saged jagi kelestarian peninggalan 

Syeh Hasan Shadily, amargi nek mboten ngoten 

hasil kebudayaan puniko saged musnah ngoten 

mawon mas”. (Kami sepakat membuat 

peraturan agar pengunjung dapat menjaga 

kelestarian peninggalan Syeh Hasan Syadily, 

karena kalau tidak begitu hasil kebudayaan ini 

bisa musnah begitu saja mas) 

  t. Bagaimana pengaruh adanya 

mitos air tiga rasa terhadap 

kehidupan beragama? 

“ wah nek malem jum’at pengunjunge katah 

sanget mas, katah-kathe nggih sami rombongan. 

Pengunjung biasane nggih saking Desa-Desa di 

Kudus, lan wonten ingkang diluar Kudus. 

Biasane nggih sami-sami nginep wonten cakete 

makam Syeh, podo mundut air wonten drigen-

drigen ingkang ageng kagem mbeto air tiga 

rasa” (wah kalau malem jum‟at pengunjungnya 

banyak banget, mereka pakai rombongan. 

Mereka berasal dari beberapa Desa di Kudus, 

dan juga luar Kudus. Biasanya mereka 

menyempatkan tidur didekat makam Syeh, 

kemudian mengambil air dalam drigen-drigen 

yang besar-besar untuk membawa air tiga rasa) 

2 Kepala Desa 

(Bp. Sutikno,  

a. Apa yang anda ketahui 

tentang asal usul terbentuknya 

air tiga rasa di lingkungan 

makam Sunan Muria 

Kabupaten Kudus? 

“Nami sumber air tiga rasa puniko pemberian 

saking masyarakat. Sumber air tiga rasa puniko 

sebutan saking tiyang-tiyangg amargi rasa 

ingkang berbeda saking ketiga sumber air tiga 

rasa” (Nama sumber air tiga rasa sendiri 

merupakan pemberian dari masyarakat. Sumber 

air tiga rasa merupakan sebutan yang diberikan 

orang-orang yang datang dikarenakan rasa yang 

berbeda dari ketiga sumber mata air 

b. Mengapa mitos air tiga rasa di 

lingkungan makam Sunan 

Muria dipercaya masyarakat? 

“amargi air tiga rasa puniko petilsan Syeh 

Hasan Shadily” (Karenaair tiga rasa adalah 

petilasan Syeeh Hasan Shadily) 

c. Mitos apa saja yang dipercaya 

masyarakat terhadap ketiga 

air tiga rasa di lingkungan 

makam Sunan Muria? 

“Air tiga rasa dipun yakini masyarakat kagem 

tombo penyakit” (air tiga rasa diyakini 

masyarakat sebagai obat penyakit). 

d. Menurut  anda apakah air tiga 

rasa tersebut sehat jika 

dikonsumsi padahal air 

“sehat, amargi dereng wonten ingkang sakit sak 

wisipun ngunjunk air tiga rasa puniko” (sehat, 

karena belum ada yang sakit setelah minum air 
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tersebut belum dimasak? tigarasa tersebut)  

e. Masyarakat yang datang ke 

air tiga rasa berasal dari mana 

saja?  

“saking sekitar Kudus katahipun, tapi nggih 

wonten sing saking Pati, Demak, bahkan 

malaysia” (dari sekitar Kudus banyaknya, tapi 

ada juga yang dari pati, Demak, bahkan 

malaysia) 

f. Berapa saja usia masyarakat 

yang datang ke air tiga rasa, 

sesuai kelompok usia sebagai 

berikut: usia 6-12 tahun 

(anak-anak), usia 13-18 tahun 

(remaja), usia 19-39 tahun  

(dewasa), usia 40-60 tahun 

(tua) dan lanjut usia adalah 60 

tahun ke atas? 

“Biasane nggih nek kamis malem jumat katah 

ingkang sepuh-sepuh, nek sabtu kalih minggu 

nggih campur wonten ingkang enem wonten 

ingkang sepuh “ (biasanya kalau hari kamis 

malam jumat banyak yang tua-tua, kalau sabtu 

dan minggu ya campur ada yang muda dan tua) 

3. Sesepuh 

Desa (Bp. 

Qosim, 65 

tahun) 

a. Apa yang anda ketahui 

tentang asal usul terbentuknya 

air tiga rasa di lingkungan 

makam Sunan Muria 

Kabupaten Kudus? 

“Ceritanipun air tiga rasa riyen awalipun 

mbah Syeh Sadily madosi tempat wudhu 

ingkang caket mushola, beliau nancapke 

tongkat wonten tanah terus medal air tiga rasa 

puniko” (Cerita air tiga rasa dulu awalnya mbah 

syeh sadily mencari tempat wudlu yang dekat 

dengan mushola kemudian beiau menancapkan 

tongkat kemudian keluarlah air tiga tasa 

tersebut. 

b. Mitos apa saja yang dipercaya 

masyarakat terhadap ketiga 

air tiga rasa di lingkungan 

makam Sunan Muria? 

“Khasiatipun saking air tiga rasa niku ngertose 

kita saking pengunjung, ingkang sanjang air 

tiga rasa saged damel tombo penyakit dalem lan 

damel penglaris”. (Khasiat dari air tiga rasa itu 

justru kita ketahui dari para pengunjung, yang 

mengatakan bahwa air tiga rasa dapat digunakan 

untuk menyembuhkan penyakit dalam dan juga 

sebagai penglaris) 

c. Bagaimana keberadaan 

sumber air tiga rasa waktu 

dulu? 

“Wah riyen niku engkang ngertos kawontenan 

sumber air tiga rasa ngaih nembe kedik mas, 

dalanipun damel ajreh tiyang amargi curam 

kaliyan tebih. Kedah lewat tengahipun hutan, 

ndek riyen panggenanipun mboten sae kados 

sak niki. Tumpraping puniko engkang saged 

wonten sumber air tiga ngeh cuma kedik mawon 

mas”. (Wah dulu itu yang tahu keberadaan 

sumber air tiga rasa itu baru sedikit mas, bahkan 

jalannya sangat menakutkan karena curam dan 

jauh. Harus lewat tengah hutan, dulu tempate 

juga tidak sebagus sekarang. Sehingga yang 

mampu sampai ke sumber air tiga rasa ya cuma 

sedikit saja mas) 
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d. Mengapa mitos air tiga rasa di 

lingkungan makam Sunan 

Muria dipercaya masyarakat? 

“Masyarakat Japan percoyo nek wonten bocah 

alit umuripun mpun luwih setunggal tahun 

dereng saged jalan saklajengipun dimandike 

ngagem air tiga rasa sehinggo saged jangkah. 

Sampun katah tiyang ingkang sampun buktike 

mitos puniko. Tiyang-tiyang sepuh jaman riyen 

sampun maringi ngertos supados dimandikke 

kaliyan air tiga rasa damel bocah alit sing 

dereng saged mlampah”. (Masyarakat Japan 

percaya bahwa ketika ada anak yang umurnya 

diatas satu tahun belum bisa jalan kemudian 

dimandikan dengan air tiga rasa maka bisa 

jangkah (melangkah). Sudah banyak masyarakat 

yang telah membuktikan akan mitos ini. Orang-

orang tua jaman dahulu juga memberikan 

pengarahan agar dimandikan dengan  air tiga 

rasa, jika ada yang belum bisa jalan) 

4. Tokoh 

Agama (Bp. 

Qadam, 77 

tahun) 

a. Apa yang anda ketahui 

tentang asal usul terbentuknya 

air tiga rasa di lingkungan 

makam Sunan Muria 

Kabupaten Kudus? 

“Air tiga rasa diwariske kagem muridtipun 

Syeh Hasan Shadily kagem tombo ingkang 

dipercoyo amargi lantaran saking Allah” (Air 

tiga rasa diwariskan kepada muridnya syeh 

sadly untuk pengobatan dengan percaya atau 

yakin bahwa air tiga rasa itu lantaran dari Allah. 

b. Apakah bapak percaya pada 

mitos air tiga rasa di 

lingkungan makam Sunan 

Muria? 

“Nggih percoyo amargi lantaran  saking Allah” 

(ya percaya karena perantara dari Allah). 

c. Mengapa mitos air tiga rasa di 

lingkungan makam Sunan 

Muria dipercaya masyarakat? 

Nggih lantaran saking peninggalan Syeh Hasan 

Syadily ingkang murid Sunan Muria” (ya 

karena peninggalanSyeh Hasan Syadily yang  

merupakan murid dari Sunan Muria) 

d. Bagaimana pandangan agama 

islam dengan adanya 

kepercayaan masyarakat 

terhadap mitos air tiga rasa di 

lingkungan makam Sunan 

Muria? 

 

Saking pandangan Islam wonten kaleh hal, 

inggih meniko mempercayai benda kecuali 

kepada pencipta niku musyrik lan sakumpami 

percoyo air tiga rasa amargi lantaran Allah 

SWT ingkang saged dados tombo kaliyan saged 

mengabulkan khajat, sehinggo mboten termasuk 

musyrik”. (Dari pandangan Islam ada dua hal, 

yaitu Mempercayai kepada benda kecuali 

kepada pencipta maka itu musyrik dan Jika 

mempercayai bahwa air itu lantaran hanya dari 

Allah dan hanya dari Allah yang dapat 

menyembuhkan atau mengabulkan khajatnya, 

maka itu tidak apa-apa. Sehingga masyarakat 

mempercayai air tiga rasa merupakan lantaran 

dari Allah SWT dan tidak termasuk musrik)   

  e. Bagaimana pengaruh mitos 

air tiga rasa terhadap 

kehidupan beragama di Desa 

Japan.  

“sebagian masyarakat ingkang dateng wonten 

sumber air tiga rasa nggih luru khasiat saking 

air tiga rasa puniko. Ing pandangan agami 

islam puniko mempercayai benda kados air, 

puniko hal ingkang musrik. Kulo sebagai modin 
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berusaha meluruske niat masyarakat ingkang 

dateng supados ngenggep air ttiga rasa mung 

perantara Allah SWT ingkang maringi manfaat 

kagem manungso” (memang sebagian 

masyarakat yang datang ke sumber air tiga rasa, 

mencari khasiat dari air tiga rasa tersebut. 

Dalam pandangan islam mempercayai benda 

seperti air, merupakan hal yang musrik. Saya 

sebagai tokoh agama berusaha selalu 

meluruskan niat masyarakat yang datang ke air 

tiga rasa, bahwa air tiga rasa hanyalah perantara 

Allah SWT yang memberi manfaat bagi 

manusia) (wawancara dengan Bp.Qadam, 

tanggal 3 mei 2011). 
5 Pelaku   

1). Khoirul 

Anwar   ( 

25 

Tahun) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Berasal dari manakah 

bapak/ibu/saudara (i)? 

“Saking Jekulo” (dari Jekulo) 

b. Berapa usia bapak/ibu/saudara 

(i)? 

25 tahun 

c. Sampai jenjang apa 

bapak/ibu/saudara (i) sekolah? 

Smp mas. 

d. Apa pekerjaan 

bapak/ibu/saudara (i)? 

Pedagang. 

e. Apa yang 

bapak/ibu/saudara(i)  ketahui 

tentang asal usul terbentuknya 

air tiga rasa di lingkungan 

makam Sunan Muria 

Kabupaten Kudus? 

“air tiga rasa puniko prtilasan saking Syeh 

Hasan, riyen nggih dados panggonan siram 

ngoten”  (air tiga rasa itu petilasan dari Syeh 

Hasan, dahulu jadi tempat manndi gitu) 

f. Dari manakah 

bapak/ibu/saudara(i) tahu 

bahwa terdapat sumber air 

tiga rasa di lingkungan 

makam Sunan Muria yang 

mempunyai khasiat? 

“sanjange sederek-sederek lan tanggi-tanggi 

kok mas” (katanya saudara-saudara dan 

tetangga-tetangga mas) 

g. Mitos apa saja yang dipercaya 

bapak/ibu/saudara  (i) 

terhadap ketiga air tiga rasa di 

lingkungan makam Sunan 

Muria? 

“Sanjange tiyang-tiyang sepuh sumber air tiga 

rasa niku biasanipun saged ngilagke sedoyo 

macem penyakit mas”. (Katanya orang-orang 

tua sumber air tiga rasa biasanya bisa 

menghilangkan segala macam penyakit mas) 

h. Apakah bapak/ibu/saudara (i) 

percaya pada mitos air tiga 

rasa di lingkungan makam 

Sunan Muria? 

Nggih mas kulo yakin, amargi air tiga rasa 

puniko petilasan saking Syeh Hasan, ingkang 

pinter agama lan caket kaliyan Allah SWT 

dados bakal wonten kekuatan-kekuatan 

tertentu”. (ya aku yakin mas, karena air tiga 

rasa itukan petilasan Syeh Hasan, yang pintar 

agama dan dekat dengan Allah jadi akan ada 

kekuatan-kekuatan tertentu) 

i. Mengapa anda percaya mitos 

air tiga rasa di lingkungan 

makam Sunan Muria 

dipercaya masyarakat? 

“Amargi air tiga rasa puniko petilasam saking 

Syeh mas” (ksrena air tiga rasa itu petilasan dari 

Syeh mas) 
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j. Menurut  bapak/ibu/saudara 

(i), apakah air tiga rasa 

tersebut sehat jika dikonsumsi 

padahal air tersebut belum 

dimasak? 

“Sehat mas, soalipun dereng pernah mireng 

wonten tiyang ingkang sakit amargi minum air 

tiga rasa kok mas” ( sehat mas, soalnya belum 

pernah dengar orang sakit karena minum air tiga 

rasa). 

k. Apakah bapak/ibu/saudara (i) 

dan masyarakat yang datang 

ke sumber air tiga rasa saling 

berebut untuk mengambil air 

tiga rasa tersebut? 

“Mboten kok mas, sae” (tidak kok mas, baik-

baik) 

l. Adakah rasa solidaritas dan 

saling menghormati antar 

pengunjung sumber air tiga 

rasa? 

“nggih mas, kito sedoyo antri nek umpami 

mundut toyo” (iya mas, kita semua antri kalau 

mengambil air, jadi saling menghormati) 

m. Sudah berapa kali 

bapak/ibu/saudara(i) datang 

ke sumber air tiga rasa di 

lingkungan makam Sunan 

Muria? 

2 kali mas 

n. Apa saja tujuan 

bapak/ibu/saudara (i) datang 

ke air tiga rasa di lingkungan 

makam sunan Muria? 

 

“mundut sir tiga rasa kagem morotuo mas, 

wingi nyuwun” ( ngambil air untuk mertua mas, 

soalnya kemarin minta). 

o. Dari ketiga air tiga rasa 

tersebut, manakah yang sering 

anda ambil/minum dan apa 

alasannya? 

“Kulo biasanipun tak campur mas, turene 

tiyang luwih mandi” ( saya biasanya tak campur 

mas, katanya orang-orang lebih berkhasiat) 

p. Apakah  bapak/ibu/saudara (i) 

merasakan khasiat air tiga 

rasa setelah meminum air 

tersebut? 

“nggih mas, biasanipun luwih enteng wonten 

awak” (iya mas, biasanya lebih ringan terasa 

dibadan) 

2) Eko 

Siswnto 
a. Berasal dari manakah 

bapak/ibu/saudara (i)? 

Gajah Demak mas. 

b. Berapa usia bapak/ibu/saudara 

(i)? 

20 tahun, 

c. Sampai jenjang apa 

bapak/ibu/saudara (i) sekolah? 

SMA mas. 

d. Apa pekerjaan 

bapak/ibu/saudara (i)? 

Karyawan polytron mas, 

e. Apa yang 

bapak/ibu/saudara(i)  ketahui 

tentang asal usul terbentuknya 

air tiga rasa di lingkungan 

makam Sunan Muria 

Kabupaten Kudus? 

“Sanjange tiyang-tiyang, sumber air tiga rasa 

kuwi riyene panggonan wudhu santri-santri 

Syeh Hasan Shadily. Panggonan wudhu niku 

wonten tigo panggonan, engkang konon 

sanjange saged nambani penyakit”. (Katanya 

orang-orang, sumber air tiga rasa ini dulunya 

merupakan tempat wudhu para santri-santri 

Syeh Hasan Shadily. Tempat wudhu tersebut 

ada tiga tempat, yang konon katanya bisa 

menyembuhkan beberapa penyakit) 

f. Dari manakah “Saking rencang kulo ingkang griyane Dawe 
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bapak/ibu/saudara(i) tahu 

bahwa terdapat sumber air 

tiga rasa di lingkungan 

makam Sunan Muria yang 

mempunyai khasiat? 

mas,turene wonten air tiga rasa selain makam 

sunan muria ingkang terkenal”(dari teman saya 

yang rumahnya Dawe mas, katanya ada air tiga 

rasa selain makam sunan muria yang terkenal) 

g. Mitos apa saja yang dipercaya 

bapak/ibu/saudara  (i) 

terhadap ketiga air tiga rasa di 

lingkungan makam Sunan 

Muria? 

“Saged kagem ngobati penyakit mas, ngurangi 

rasa sakit ngoten” (bisa untuk mengobati 

penyakit mas, ngurangi rasa sakit gitu mas)  

h. Apakah bapak/ibu/saudara (i) 

percaya pada mitos air tiga 

rasa di lingkungan makam 

Sunan Muria? 

“kulo percoyo air tiga rasa mboten berarti 

musrik mas, air tiga rasa nikukan gadah khasiat 

ingkang berguna kagem masyarakat. Dados 

nggih kulo sanged percoyo mitos air tiga rasa 

puniko” (saya percaya air tiga rasa bukan berarti 

musrik mas, air tiga rasa itukan punya khasiat 

yang berguna untuk masyarakat. Jadi ya saya 

sangat percaya dengan adanya mitos air tiga 

rasa) 

i. Mengapa anda percaya mitos 

air tiga rasa di lingkungan 

makam Sunan Muria 

dipercaya masyarakat? 

“kulo percoyo air tiga rasa mboten berarti 

musrik mas, air tiga rasa nikukan gadah khasiat 

ingkang berguna kagem masyarakat. Dados 

nggih kulo sanged percoyo mitos air tiga rasa 

puniko” (saya percaya air tiga rasa bukan berarti 

musrik mas, air tiga rasa itukan punya khasiat 

yang berguna untuk masyarakat. Jadi ya saya 

sangat percaya dengan adanya mitos air tiga 

rasa) 

j. Menurut  bapak/ibu/saudara 

(i), apakah air tiga rasa 

tersebut sehat jika dikonsumsi 

padahal air tersebut belum 

dimasak? 

Sehat mas, insyaAllah. 

k. Apakah bapak/ibu/saudara (i) 

dan masyarakat yang datang 

ke sumber air tiga rasa saling 

berebut untuk mengambil air 

tiga rasa tersebut? 

“mboten kok mas, sami antri” (tidak kok  mas, 

pada antri) 

l. Adakah rasa solidaritas dan 

saling menghormati antar 

pengunjung sumber air tiga 

rasa? 

“Walaupun dereng sami kenal, tapi sami 

menghormati mboten mung pengunjung kaliyan 

pengunjung, tapi nggih pengunjung kalian 

tukang warung, lan sak liyanipun” ( walaupun 

belum sama kenal, tapi saling menghormati 

tidak hanya pengunjung dengan pengunjung, 

tetapi pengunjung dengan pemilik warung, dan 

sebagainya) 

m. Sudah berapa kali 

bapak/ibu/saudara(i) datang 

ke sumber air tiga rasa di 

lingkungan makam Sunan 

Muria? 

3 kali mas. 

n. Apa saja tujuan 

bapak/ibu/saudara (i) datang 

ke air tiga rasa di lingkungan 

“Sak niki kulo bade mundut toyo kagem ibuk 

ingkang nemebe gerah asam urat mas” 

(sekarang ini saya mau mengambil air untuk ibu 
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makam sunan Muria yang baru sakit asam urat mas” 

o. Dari ketiga air tiga rasa 

tersebut, manakah yang sering 

anda ambil/minum dan apa 

alasannya? 

“Biasanipun  mundut ketigone trus nyampek 

griyo dicmpur mas” (biasanya ngambil 

ketiganya, trus sampai rumah dicampur mas). 

p. Apakah  bapak/ibu/saudara (i) 

merasakan khasiat air tiga 

rasa setelah meminum air 

tersebut? 

“Nggih mas, turene ibuk asam urate mendingan 

saged kagem kerjo” (iya mas, katanya ibuk 

asam uratnya langsung lumayan bisa untuk 

bekerja) 

3). Selly Nur 

Apriani  
a. Berasal dari manakah 

bapak/ibu/saudara (i)? 

“Caket mriki mas, Dawe” (dekat sini mas, 

Dawe) 

b. Berapa usia bapak/ibu/saudara 

(i)? 

39 tahun mas. 

c. Sampai jenjang apa 

bapak/ibu/saudara (i) sekolah? 

SD mas. 

d. Apa pekerjaan 

bapak/ibu/saudara (i)? 

Petani mas. 

e. Apa yang 

bapak/ibu/saudara(i)  ketahui 

tentang asal usul terbentuknya 

air tiga rasa di lingkungan 

makam Sunan Muria 

Kabupaten Kudus? 

“Ndek niko murid Syeh Sadily wonteng ingkang 

sakit, Syeh nyuwun petunjuk saking Allah SWT. 

Syeh mudun lan ternyata muncul air tiga rasa 

puniko’ (Waktu syeh sadly ada murid nya yang 

sakit dan gak ada obatnya, syeh sadly meminta 

petunjuk kepada Allah, kemudian beliau disuruh 

turun kebawah kemudian muncullah air tiga 

rasa tersebut, yang tujuan utama dari air tersebut 

adalah sebagai obat, karena pada saat itu belum 

ada obat yang munjarab, jadi air tersebut 

digunakan sebagai obat) 

f. Dari manakah 

bapak/ibu/saudara(i) tahu 

bahwa terdapat sumber air 

tiga rasa di lingkungan 

makam Sunan Muria yang 

mempunyai khasiat? 

“Saking sanjange tiyang-tiyang” (dari katanya 

orang-orang) 

g. Mitos apa saja yang dipercaya 

bapak/ibu/saudara  (i) 

terhadap ketiga air tiga rasa di 

lingkungan makam Sunan 

Muria? 

“Kagem pengobatan mas” (buat pengobatan 

mas) 

h. Apakah bapak/ibu/saudara (i) 

percaya pada mitos air tiga 

rasa di lingkungan makam 

Sunan Muria? 

“Nggih percoyomas” (iya percaya mas) 

i. Mengapa anda percaya mitos 

air tiga rasa di lingkungan 

makam Sunan Muria 

dipercaya masyarakat? 

“Soalipun katah ingkang sampun buktikke mas” 

(soalnya banyak yang sudah membuktikan mas) 

j. Menurut  bapak/ibu/saudara 

(i), apakah air tiga rasa 

tersebut sehat jika dikonsumsi 

padahal air tersebut belum 

dimasak? 

“Kulo sampun berkali-kali nginum langgsung 

air niki mas, namun kulo mboten watuk nopo 

gatel-gatel sak sampune nginum toyo puniko. 

Dados nggih kulo yakin lan percoyo wontenipun 

kebesaran Allah SWT engkang sampun 

ciptakaken air tiga rasa sehinggo saged kagem 
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masyarakat”. (Saya sudah beberapa kali minum 

langsung air tiga rasa ini mas, tapi saya tidak 

pernah batuk atau gatal-gatal setelah minum air 

ini. Jadi saya yakin dan percaya pada kebesaran 

Allah SWT yang telah menciptakan air tiga rasa 

sehingga bisa untuk masyarakat) 

k. Apakah bapak/ibu/saudara (i) 

dan masyarakat yang datang 

ke sumber air tiga rasa saling 

berebut untuk mengambil air 

tiga rasa tersebut? 

“Nggih nek misale rame nggih paling cepet-

cepet ngambile mas, tapi nggih mboen rebutan 

kok” ( iya tapi misalkan ramai ya paling cepet-

cepetan ngambilnya mas, tapi ya tiak rebutan 

kok) 

l. Adakah rasa solidaritas dan 

saling menghormati antar 

pengunjung sumber air tiga 

rasa? 

“Nggih mas, kadang nggih wonten sing sami 

kenalan tukar pengalaman sehinggo saling 

menghormati” (iya mas, kadang ada yang saling 

tukar pengalaman sehingga saling 

menghormati) 

m. Sudah berapa kali 

bapak/ibu/saudara(i) datang 

ke sumber air tiga rasa di 

lingkungan makam Sunan 

Muria? 

“wah katah mas, kulo mriki saking umur 29 

tahun mas” (wah banyak mas, saya sudah kesini 

dari saya berumur 29 tahun mas) 

n. Apa saja tujuan 

bapak/ibu/saudara (i) datang 

ke air tiga rasa di lingkungan 

makam sunan Muria 

“Nggih buat obat lan kagem jagi kesehatan 

mas” (iya buat obat dan untuk menjaga 

kesehatan mas) 

o. Dari ketiga air tiga rasa 

tersebut, apa khasiatnya dan 

manakah yang sering anda 

ambil/minum dan apa 

alasannya? 

“ingkang kiwo rasane kados arak ngoten, 

ingkang tengah rosone kados wonten 

sodanipun, lan ingkang tengen rasane tawar-

tawar asem”. (yang kiri airnya seperti arak gitu, 

yang tengah rasane seperti ada sodanya, dan 

yang kanan rasane tawar-tawar masam) 

p. Apakah  bapak/ibu/saudara (i) 

merasakan khasiat air tiga 

rasa setelah meminum air 

tersebut? 

“Terasa sanget mas, lha seger kok mas nek 

diminum. Rasane saged sehat lan semangat” ( 

terasa sekali mas, lha seger kok mas kalau 

diminum. Rasanya bisa sehat dan semangat) 

4). Reza 

Erlina 
a. Berasal dari manakah 

bapak/ibu/saudara (i)? 

“Saking Jekulo mas” (dari Jekulo mas) 

b. Berapa usia bapak/ibu/saudara 

(i)? 

35 tahun mas. 

c. Sampai jenjang apa 

bapak/ibu/saudara (i) sekolah? 

SMP mas. 

d. Apa pekerjaan 

bapak/ibu/saudara (i)? 

Pedegang  

e. Apa yang 

bapak/ibu/saudara(i)  ketahui 

tentang asal usul terbentuknya 

air tiga rasa di lingkungan 

makam Sunan Muria 

Kabupaten Kudus? 

“Air tiga rasa saking riyen sampun dipercoyo 

gadah khasiat, lan sampun saking tahun ke 

tahun”  (Air tiga rasa dari dulu dipercaya 

memiliki khasiat tersendiri, dan sudah dari 

tahun ke tahun) 

f. Dari manakah 

bapak/ibu/saudara(i) tahu 

bahwa terdapat sumber air 

tiga rasa di lingkungan 

“saking tiyang-tiyang mas” (dari orang-orang 

mas) 
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makam Sunan Muria yang 

mempunyai khasiat? 

g. Mitos apa saja yang dipercaya 

bapak/ibu/saudara  (i) 

terhadap ketiga air tiga rasa di 

lingkungan makam Sunan 

Muria? 

“sanjange tiyang-tiyang ingkang dateng wonten 

sumber air tiga rasa puniko, sakumpami air tiga 

rasa dicampur dados setunggal maringi khasiat 

damel tombo penyakit (katanya orang-orang 

yang datang ke sumber air tiga rasa ini, jika 

ketiga air tiga rasa dicampur jadi satu 

memberikan khasiat untuk menyembuhkan 

penyakit) 

h. Apakah bapak/ibu/saudara (i) 

percaya pada mitos air tiga 

rasa di lingkungan makam 

Sunan Muria? 

“Nggih mas, percoyo” (iya mas, percaya) 

i. Mengapa anda percaya mitos 

air tiga rasa di lingkungan 

makam Sunan Muria 

dipercaya masyarakat? 

“Amargi air tiga rasa puniko salah satu 

lantaran saking Allah kagem kesejahteraan 

masyarakat” (karena air tiga rasa itu salah satu 

lantaran dari Allah untuk kesejahteraan 

masyarakat) 

j. Menurut  bapak/ibu/saudara 

(i), apakah air tiga rasa 

tersebut sehat jika dikonsumsi 

padahal air tersebut belum 

dimasak? 

 “Kadose sehat mas” (kayaknya sehat mas) 

k. Apakah bapak/ibu/saudara (i) 

dan masyarakat yang datang 

ke sumber air tiga rasa saling 

berebut untuk mengambil air 

tiga rasa tersebut? 

“Mbotek kok mas, sami-sami gantosan” (tidak 

kok mas, sama-sama gantian) 

l. Adakah rasa solidaritas dan 

saling menghormati antar 

pengunjung sumber air tiga 

rasa? 

“Kadose nggih wonten mas, soale kulo nembe 

sakali mriki” (kayaknya ya ada mas, soalnya 

saya baru sekali kesini) 

m. Sudah berapa kali 

bapak/ibu/saudara(i) datang 

ke sumber air tiga rasa di 

lingkungan makam Sunan 

Muria? 

“Nembe sekali mas” (baru sekali mas) 

n. Apa saja tujuan 

bapak/ibu/saudara (i) datang 

ke air tiga rasa di lingkungan 

makam sunan Muria 

“kepengin ngertos mas, lan nyoba toyo air tiga 

rasa” (pengen tahu mas, dan ingin mencoba air 

tiga rasa) 

o. Dari ketiga air tiga rasa 

tersebut, manakah yang sering 

anda ambil/minum dan apa 

alasannya? 

“Ketigonipun mas” (ketiganya mas) 

p. Apakah  bapak/ibu/saudara (i) 

merasakan khasiat air tiga 

rasa setelah meminum air 

tersebut? 

“Dereng mas, soale nembe sepindah” (tidak 

mas, soalnya baru sekali) 

5). Budi 

Santoso 
a. Berasal dari manakah 

bapak/ibu/saudara (i)? 

“Saking Rejosari” (dari Rejosari) 

b. Berapa usia bapak/ibu/saudara 39 tahun. 
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(i)? 

c. Sampai jenjang apa 

bapak/ibu/saudara (i) sekolah? 

SMP mas. 

d. Apa pekerjaan 

bapak/ibu/saudara (i)? 

Petani mas. 

e. Apa yang 

bapak/ibu/saudara(i)  ketahui 

tentang asal usul terbentuknya 

air tiga rasa di lingkungan 

makam Sunan Muria 

Kabupaten Kudus? 

“air tiga rasa puniko turene saking 

petilasanipun Syeh Hasan ingkang biasane 

kagem wudhu mas” (aie riga rasa itu berasal 

dari petilasannya Syeh Hasan yang biasanya 

buat wudhu mas) 

f. Dari manakah 

bapak/ibu/saudara(i) tahu 

bahwa terdapat sumber air 

tiga rasa di lingkungan 

makam Sunan Muria yang 

mempunyai khasiat? 

“Saking tiyang-tiyang sepuh mas” (dari orang-

orang tua mas). 

g. Mitos apa saja yang dipercaya 

bapak/ibu/saudara  (i) 

terhadap ketiga air tiga rasa di 

lingkungan makam Sunan 

Muria? 

“Turene saged kagem tombo lan gampangke 

rejeki mas” (katanya bisa untuk obat dan 

mempermudah rejeki mas) 

h. Apakah bapak/ibu/saudara (i) 

percaya pada mitos air tiga 

rasa di lingkungan makam 

Sunan Muria? 

“Nggih percaya-percaya mboten mas” (iya 

percaya-percaya tidak mas) 

i. Mengapa anda percaya mitos 

air tiga rasa di lingkungan 

makam Sunan Muria 

dipercaya masyarakat? 

“Nggih soale sampun katah ingkang sampun 

buktikke mas” (iya mas, soalnya banyak yang 

sudah membuktikan) 

j. Menurut  bapak/ibu/saudara 

(i), apakah air tiga rasa 

tersebut sehat jika dikonsumsi 

padahal air tersebut belum 

dimasak? 

“InsyaAllah sehat-sehat mawon mas” 

(insyaAllah sehat-sehat aja mas) 

k. Apakah bapak/ibu/saudara (i) 

dan masyarakat yang datang 

ke sumber air tiga rasa saling 

berebut untuk mengambil air 

tiga rasa tersebut? 

“Nggih kadang pekewoh mas, soale kulo gebyur 

toyo ting layar warunge kulo” (iya kadang  

pekewoh mas, soalnya saya menyiram air di 

layar warungnya saya)  

l. Adakah rasa solidaritas dan 

saling menghormati antar 

pengunjung sumber air tiga 

rasa? 

“wonten kok mas” (ada kok mas) 

m. Sudah berapa kali 

bapak/ibu/saudara(i) datang 

ke sumber air tiga rasa di 

lingkungan makam Sunan 

Muria? 

“setunggal mas” (sekali mas) 

n. Apa saja tujuan 

bapak/ibu/saudara (i) datang 

ke air tiga rasa di lingkungan 

makam sunan Muria 

“Niki kulo nembe sepisan dateng sumber air 

tiga rasa mas, kulo penasaran kaliyan sumber 

air tiga rasa, amargi sanjange tiyang-tiyang 

saged damel obat lan pelaris. Minggu ngajeng 
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kulo bade ngedekake warung, dados layar 

damel nama warung bade kulo siram kaleh air 

tiga rasa, mugi-mugi mawon saged rejekine 

kulo lancar amrgi Allah SWT”. (Ini saya baru 

pertama datang ke sumber air tiga rasa mas, 

saya penasaran dengan sumber air tiga rasa ini, 

yang katanya orang-orang dapat menjadi obat 

dan juga penglaris. Minggu depan saya mau 

mendirikan warung, jadi layar nama warung 

saya mau saya siram dengan air tiga rasa. 

semoga saja dapat memperlancar rejeki saya 

karena Allah SWT) 

o. Dari ketiga air tiga rasa 

tersebut, manakah yang sering 

anda ambil/minum dan apa 

alasannya? 

“kulo campur mas” (saya campur mas) 

p. Apakah  bapak/ibu/saudara (i) 

merasakan khasiat air tiga 

rasa setelah meminum air 

tersebut? 

“Niki nembe sepindah mas, mugi-mugi khasil” 

(ini baru sekali mas, muga-muga berhasil) 

6). Dewi a. Berasal dari manakah 

bapak/ibu/saudara (i)? 

“Saking Karang Anyar Demak mas” ( dari 

Karang Anyar Demak mas)  

b. Berapa usia bapak/ibu/saudara 

(i)? 

28 tahun mas. 

c. Sampai jenjang apa 

bapak/ibu/saudara (i) sekolah? 

Smp mas. 

d. Apa pekerjaan 

bapak/ibu/saudara (i)? 

Karyawan pabrik mas 

e. Apa yang 

bapak/ibu/saudara(i)  ketahui 

tentang asal usul terbentuknya 

air tiga rasa di lingkungan 

makam Sunan Muria 

Kabupaten Kudus? 

“Sanjange tiyang-tiyang riyen kagem mandi 

santri-santri Syeh Sadily ingg tengah-tengah 

hutan” katanya orang-orang dulu untuk mansi 

santri-santri Syeh Sadily di tengah-tengah 

hutan) 

f. Dari manakah 

bapak/ibu/saudara(i) tahu 

bahwa terdapat sumber air 

tiga rasa di lingkungan 

makam Sunan Muria yang 

mempunyai khasiat? 

“Saking ibuk lan saudara-saudara mas” (dari 

ibuk dan saudara-saudara mas) 

g. Mitos apa saja yang dipercaya 

bapak/ibu/saudara  (i) 

terhadap ketiga air tiga rasa di 

lingkungan makam Sunan 

Muria? 

“ Kulo percoyo mas kalian khasiat air tiga rasa, 

sanjange ibu kulo air tiga rasa saget nyembuhke 

tiyang sakit. Hal puniko nggih dingertosi ibu 

saking nenek” (saya percaya mas dengan 

khasiat air tiga rasa, kata ibu saya air tiga rasa 

dapat menyembuhkan penyakit hal ini juga 

diketahui ibu dari nenek) 

h. Apakah bapak/ibu/saudara (i) 

percaya pada mitos air tiga 

rasa di lingkungan makam 

Sunan Muria? 

“ Kulo percoyo mas kalian khasiat air tiga rasa, 

sanjange ibu kulo air tiga rasa saget nyembuhke 

tiyang sakit. Hal puniko nggih dingertosi ibu 

saking nenek” (saya percaya mas dengan 

khasiat air tiga rasa, kata ibu saya air tiga rasa 

dapat menyembuhkan penyakit hal ini juga 

diketahui ibu dari nenek) 
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i. Mengapa anda percaya mitos 

air tiga rasa di lingkungan 

makam Sunan Muria 

dipercaya masyarakat? 

“Kabeh kuwi amargo Allah SWT mas, dadi kulo 

percoyo air tiga rasa niki lantaran Allah SWT. 

Amargo sakit, sehat, sugeh, miskin kuwi kabeh 

teko gusti Allah, tombo soko penyakit niku 

nggih saking Ridho Allah SWT”. (Semua itu 

karena Allah SWT mas, jadi saya mempercayai 

air tiga rasa ini sebagai perantara Allah SWT. 

Karena sakit, sehat, kaya, miskin itu semua 

datangnya dari Allah, penyembuh dari suatu 

penyakit juga merupakan Ridho dari Allah 

SWT)  

j. Menurut  bapak/ibu/saudara 

(i), apakah air tiga rasa 

tersebut sehat jika dikonsumsi 

padahal air tersebut belum 

dimasak? 

“Alhamdulillah sehat mas” (Alhamdulillah 

sehat mas) 

k. Apakah bapak/ibu/saudara (i) 

dan masyarakat yang datang 

ke sumber air tiga rasa saling 

berebut untuk mengambil air 

tiga rasa tersebut? 

“Mboten mas” (tidak mas) 

l. Adakah rasa solidaritas dan 

saling menghormati antar 

pengunjung sumber air tiga 

rasa? 

“Nggih mas, soalipun sami-sami kesel dados 

kadang nggih sami-sami kaliyan jagong riyen” 

(iya mas, soalnya sama-sama lelah jadi sama-

sama sambil ngobrol) 

m. Sudah berapa kali 

bapak/ibu/saudara(i) datang 

ke sumber air tiga rasa di 

lingkungan makam Sunan 

Muria? 

“Sampun katah mas, supe sampun pinten kali” 

(banyak mas, lupa sudah berapa kali) 

n. Apa saja tujuan 

bapak/ibu/saudara (i) datang 

ke air tiga rasa di lingkungan 

makam sunan Muria 

“Mundut air kagem diminum supados saged 

jagi kesehatan” (ngambil air untuk diminum 

supaya bisa jaga kesehatan) 

o. Dari ketiga air tiga rasa 

tersebut, manakah yang sering 

anda ambil/minum dan apa 

alasannya? 

“Biasanipun kulo campur mas” (biasanya saya 

campur mas) 

p. Apakah  bapak/ibu/saudara (i) 

merasakan khasiat air tiga 

rasa setelah meminum air 

tersebut? 

“alhamdulillah mas, kolo wingi ibuk kulo sakit 

paru-paru kulo pundutke air tiga rasa dados 

kepenak” (alhamdulillah mas, kemarin ibuk 

sakit paru-paru jadi agak lumayang enakan) 

7). Kunardi a. Berasal dari manakah 

bapak/ibu/saudara (i)? 

“Saking Jember mas” 

b. Berapa usia bapak/ibu/saudara 

(i)? 

32 tahun. 

c. Sampai jenjang apa 

bapak/ibu/saudara (i) sekolah? 

S1 mas. 

d. Apa pekerjaan 

bapak/ibu/saudara (i)? 

Pegawai di PURA. 

e. Apa yang 

bapak/ibu/saudara(i)  ketahui 

tentang asal usul terbentuknya 

“Air tiga rasa puniko nggih salah satu 

kebesaran Allah ingkang perantaranipun Syeh 

Hasan” (air tiga rasa itu salah satu kebesaran 
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air tiga rasa di lingkungan 

makam Sunan Muria 

Kabupaten Kudus? 

Allah yang melalui perantara Syeh Hasan) 

f. Dari manakah 

bapak/ibu/saudara(i) tahu 

bahwa terdapat sumber air 

tiga rasa di lingkungan 

makam Sunan Muria yang 

mempunyai khasiat? 

“Saking tiyang katah mas” (dari orang banyak 

mas) 

g. Mitos apa saja yang dipercaya 

bapak/ibu/saudara  (i) 

terhadap ketiga air tiga rasa di 

lingkungan makam Sunan 

Muria? 

“Amargi kekuasaan Allah, air tiga rasa saged 

kagem ngobati” (karena kekuasaan Allah, air 

tiga rasa bisa untuk mengobati) 

h. Apakah bapak/ibu/saudara (i) 

percaya pada mitos air tiga 

rasa di lingkungan makam 

Sunan Muria? 

“ sampun saking zaman rumiyen, tiyang-tiyang 

percoyo khasiat air tiga rasa lan sak niki 

masyarakat sekarang sampun merasakan 

khasiatnya” (sudah dari zaman dahulu, orang-

orang tua sangat percaya khasiat air tiga rasa. 

dan sekarang masyarakat sudah banyak yang 

merasakan khasiat air tiga rasa ini) 

i. Mengapa anda percaya mitos 

air tiga rasa di lingkungan 

makam Sunan Muria 

dipercaya masyarakat? 

“Kabeh kuwi amargo Allah SWT mas, dadi kulo 

percoyo air tiga rasa niki lantaran Allah SWT. 

Amargo sakit, sehat, sugeh, miskin kuwi kabeh 

teko gusti Allah, tombo soko penyakit niku 

nggih saking Ridho Allah SWT”. (Semua itu 

karena Allah SWT mas, jadi saya mempercayai 

air tiga rasa ini sebagai perantara Allah SWT. 

Karena sakit, sehat, kaya, miskin itu semua 

datangnya dari Allah, penyembuh dari suatu 

penyakit juga merupakan Ridho dari Allah 

SWT) 

j. Menurut  bapak/ibu/saudara 

(i), apakah air tiga rasa 

tersebut sehat jika dikonsumsi 

padahal air tersebut belum 

dimasak? 

“Nggih Alhamdulillah sehat” (iya alhamdulilah 

sehat) 

k. Apakah bapak/ibu/saudara (i) 

dan masyarakat yang datang 

ke sumber air tiga rasa saling 

berebut untuk mengambil air 

tiga rasa tersebut? 

“Kadose nggih mboten rebutan mas” 

(sepertinya ya tidak rebutan mas) 

l. Adakah rasa solidaritas dan 

saling menghormati antar 

pengunjung sumber air tiga 

rasa? 

“nggih mas, saling menghormati ngeh sami-

sami pengunjung utawi kaliyan pemilik warung 

wonten mriki” (iya mas, saling menghormati ya 

sama-sama pengunjung atau sama pemilik 

warung disini) 

m. Sudah berapa kali 

bapak/ibu/saudara(i) datang 

ke sumber air tiga rasa di 

lingkungan makam Sunan 

Muria? 

“Kadose sampun 5 kali mas” (sepertinya sudah 

5 kali mas)  

n. Apa saja tujuan 

bapak/ibu/saudara (i) datang 

“Madosi ridho Allah SWT lantaran air tiga rasa 

mas” (mencari ridho Allah SWT melalui air tiga 
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ke air tiga rasa di lingkungan 

makam Sunan Muria 

rasa mas) 

o. Dari ketiga air tiga rasa 

tersebut, manakah yang sering 

anda ambil/minum dan apa 

alasannya? 

“Sedoyo mas” (semua mas) 

p. Apakah  bapak/ibu/saudara (i) 

merasakan khasiat air tiga 

rasa setelah meminum air 

tersebut? 

“Alhamdulillah amargi kekuasaan Allah saged 

keraos khasiatipun” (Alhamdulillah karena 

kekuasaan Allah bisa terasa khasiatnya) 

8). Arif a. Berasal dari manakah 

bapak/ibu/saudara (i)? 

“Jati ler mas” (jati lor mas) 

 

b. Berapa usia bapak/ibu/saudara 

(i)? 

28 tahun. 

c. Sampai jenjang apa 

bapak/ibu/saudara (i) sekolah? 

SD 

d. Apa pekerjaan 

bapak/ibu/saudara (i)? 

Petani  

e. Apa yang 

bapak/ibu/saudara(i)  ketahui 

tentang asal usul terbentuknya 

air tiga rasa di lingkungan 

makam Sunan Muria 

Kabupaten Kudus? 

“Air tiga rasa puniko damel obat santri-santri 

Syeh Hasan ingkang sakit lan dipercoyo saged 

ngobati ngantos sakniki” (Air tigaa rasa itu 

untuk obat santri-santri Syeh Hasan yang sakit 

dan dipercaya dapat mengobati sampai 

sekarang) 

f. Dari manakah 

bapak/ibu/saudara(i) tahu 

bahwa terdapat sumber air 

tiga rasa di lingkungan 

makam Sunan Muria yang 

mempunyai khasiat? 

“Tiyang-tiyang sepuh”  (orang-orang tua) 

g. Mitos apa saja yang dipercaya 

bapak/ibu/saudara  (i) 

terhadap ketiga air tiga rasa di 

lingkungan makam Sunan 

Muria? 

“Saged ngobati penyakit  mas” (bisa mengobati 

penyakit mas) 

h. Apakah bapak/ibu/saudara (i) 

percaya pada mitos air tiga 

rasa di lingkungan makam 

Sunan Muria? 

“Kulo namung percoyo kalih kekuasaan Allah 

SWT, namun nek kulo percoyo kalian air tiga 

rasa nggih itu musyrik mas” (saya hanya 

percaya pada kekuatan Allah SWT, kalau saya 

percaya dengan air tiga rasa ya itu musrik mas . 

i. Mengapa anda percaya mitos 

air tiga rasa di lingkungan 

makam Sunan Muria 

dipercaya masyarakat? 

“Kulo namung percoyo kalih kekuasaan Allah 

SWT, namun nek kulo percoyo kalian air tiga 

rasa nggih itu musyrik mas” (saya hanya 

percaya pada kekuatan Allah SWT, kalau saya 

percaya dengan air tiga rasa ya itu musrik mas) 

j. Menurut  bapak/ibu/saudara 

(i), apakah air tiga rasa 

tersebut sehat jika dikonsumsi 

padahal air tersebut belum 

dimasak? 

“Mugi-mugi sehat mas” (semoga sehat mas) 

k. Apakah bapak/ibu/saudara (i) 

dan masyarakat yang datang 

ke sumber air tiga rasa saling 

“Kadose nggih mboten rebutan mas, walaupun 

katah pengunjunge” (kayaknya ya tidak rebutan 

mas, walaupun banyak pengunjungnya) 
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berebut untuk mengambil air 

tiga rasa tersebut? 

l. Adakah rasa solidaritas dan 

saling menghormati antar 

pengunjung sumber air tiga 

rasa? 

“kulo sampun beberapa kali mriki mas, kulo 

dereng nate ngertos tiyang-tiyang podo rebutan 

wektu mundut toyo. Nggih kulo menghargai 

tiyang-tiyang ingkang mundut katah kagem 

keluarga wonten dalem, walaupun nunggu 

dangu kulo menghormati kebutuhan pengunjung 

liyane”. (Saya sudah beberapa kali datang 

kesini mas, dan saya belum pernah melihat 

saling berebut untuk mengambil air. Ya saya 

menghargai orang-orang yang mengambil air 

banyak untuk keluarganya dirumah, walaupun 

menunggu lama tapi saya menghormati 

kebutuhan pengunjung lainnya) 

m. Sudah berapa kali 

bapak/ibu/saudara(i) datang 

ke sumber air tiga rasa di 

lingkungan makam Sunan 

Muria? 

“Menawi sampun 8 kali mas” (mungkin sudah 

8 kali mas) 

n. Apa saja tujuan 

bapak/ibu/saudara (i) datang 

ke air tiga rasa di lingkungan 

makam sunan Muria 

“Tujuane kulo nggih mundut air tiga rasa 

kagem saudari ingkang gerah” (Tujuannya saya 

mengambil air tiga rasa untuk saudara yang 

sakit) 

o. Dari ketiga air tiga rasa 

tersebut, manakah yang sering 

anda ambil/minum dan apa 

alasannya? 

“Kulo campur mas” (saya campur mas) 

p. Apakah  bapak/ibu/saudara (i) 

merasakan khasiat air tiga 

rasa setelah meminum air 

tersebut? 

“Nggih alhamdulillah mas” (iya alhamdulillah 

mas) 

6.  Pemilik 

Warung 
  

1) Sofiyatu

n 

a. Apa yang anda ketahui 

tentang asal usul terbentuknya 

air tiga rasa di lingkungan 

makam Sunan Muria 

Kabupaten Kudus? 

“(Air tiga rasa diwariskan kepada muridnya 

Syeh Sadly untuk pengobatan dengan percaya 

atau yakin bahwa air tiga rasa itu lantaran dari 

Allah) 

b. Mitos apa saja yang dipercaya 

masyarakat terhadap ketiga 

air tiga rasa di lingkungan 

makam Sunan Muria? 

“sanjange tiyang-tiyang ingkang dateng wonten 

sumber air tiga rasa puniko, sakumpami air tiga 

rasa dicampur dados setunggal maringi khasiat 

damel tombo penyakit, ngantos-ngantos luwih 

saking pisan pengunjung dateng”.( katanya 

orang-orang yang datang ke sumber air tiga rasa 

ini, jika ketiga air tiga rasa dicampur jadi satu 

memberikan khasiat untuk menyembuhkan 

penyakit, sampai-sampai lebih dari sekali 

mereka datang) 

c. Menurut anda mengapa mitos 

air tiga rasa di lingkungan 

makam Sunan Muria 

dipercaya masyarakat? 

“Menawi amargi air tiga rasa puniko petilasan 

Syeh Hasan, murid Sunan Muria” (Mungkin 

karena air tiga rasa itu petilas Syeh Hasan salah 

satu murid Sunan Muria) 

d. Berapa harga botol-botol? “rega botol ukuran 600 ml Rp1.000,00 angsal 
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tigo botol, ukuran 1500ml Rp1.000,00 angsal 

setunggal botol, lan drigen regane 

Rp5.000,00”. (Harga botol ukuran 600 ml 

Rp.1000,00 dapat tiga botol dan untuk ukuran 

1500 ml Rp.1000,00 dapat satu botol, 

sedangkan drigen harganya Rp.5000,00) 

e. Masyarakat yang datang ke 

air tiga rasa berasal dari mana 

saja?  

“Katah-katahe nggih saking daerah Kudus 

piyambak mas, tapi nggih wonten sing saking 

luar daerah kados Demak lan Jeporo” (banyak-

banyaknya ya dari daerah Kudus sendiri mas, 

tapi ada juga yang dari luar daerah seperti 

Demak dan Jepara) 

f. Apa keuntungan yang anda 

peroleh dari membuka 

warung di lingkungan sumber 

air tiga rasa ini? 

“Nggih saged angsal rejeki walaupun kedik lan 

pas-pasan” (ya bisa mendapat rejeki walaupun 

sedikit dan pas-pasan) 

g. Dengan adanya sumber air 

tiga rasa ini, apa keuntungan 

anda dalam menjual botol-

botol bekas? 

“Lumayan mas, soale katah ingkang tumbas 

botol kagem mbeto air tiga rasa” (Lumayan 

mas, soalnya banyak yang beli botol untuk 

membawa air tiga rasa) 

2). Nur a. Apa yang anda ketahui 

tentang asal usul terbentuknya 

air tiga rasa di lingkungan 

makam Sunan Muria 

Kabupaten Kudus? 

“Air tiga rasa puniko nggih petilasan saking 

Syeh Hasan ingkang pinter agami” (Air tiga 

rasa itu ya petilasan dari Syeh Hasan yang 

pinter agama) 

b. Mitos apa saja yang dipercaya 

masyarakat terhadap ketiga 

air tiga rasa di lingkungan 

makam Sunan Muria? 

“Katah ingkang percoyo lan buktikke air tiga 

rasa saged kagem obat, penglaris lan tombo 

kagem anak sing dereng saged jalan” ( Banyak 

yang percaya dan membuktikan air tiga rasa 

bisa untuk obat, penglaris, dan untuk anak yang 

belum bisa jalan) 

c. Menurut anda mengapa mitos 

air tiga rasa di lingkungan 

makam Sunan Muria 

dipercaya masyarakat? 

“Menawi amargi air tiga rasa puniko sampun 

dados kebudayaan warga Japan lan 

sekitaripun” ( Mungkin karena air tiga rasa itu 

sudah jadi kebudayaan warga Japan dan 

sekitarnya)  

d. Apa saja yang anda sediakan 

di warung? 

“Nggih ngoten niku mas, warung kula 

nyediaaken werni-werni unjukan wonten teh 

anget, jahe anget, kopi anget.  Jajanan nggih 

wonten, kula nggih nyade botol-botol plastik 

kosong kangge mundhut air tiga rasa”. (Ya 

seperti ini mas, warung saya menyediakan jenis 

minuman seperti teh anget, jahe anget, kopi 

anget. Beberapa makanan ringan juga ada mas, 

serta botol-botol untuk mengambil air dari air 

tiga rasa 

e. Masyarakat yang datang ke 

air tiga rasa berasal dari mana 

saja?  

“Wah katah mas, saking luar Kudus nggih 

katah kok” (wah banyak mas, dari luar Kudus 

juga banyak kok) 

f. Apa keuntungan yang anda 

peroleh dari membuka 

warung di lingkungan sumber 

air tiga rasa ini? 

“Alhamdulillah saking hasil warung puniko 

kulo saged nyekolahke putrane kulo mas” 

(Alhamdulillah dari hasil warung ini saya bisa 

menyekolahkan anak saya mas) 

g. Dengan adanya sumber air 

tiga rasa ini, apa keuntungan 

“Walaupun botol bekas, alhamdulillah saged 

kulo dol mas lumayan nambahi penghasilan 



146 

 

anda dalam menjual botol-

botol bekas? 

mas” (walaupun botol bekas, alhamdulilah bisa 

saya jual unt tambahan) 

3). Endang a. Apa yang anda ketahui 

tentang asal usul terbentuknya 

air tiga rasa di lingkungan 

makam Sunan Muria 

Kabupaten Kudus? 

“Cerita air tiga rasa zaman rumiyen awalipun 

mbah Syeh Sadly madosi tempat wudhu ingkat 

caket mushola akhire kepanggih air tiga rasa” 

(Cerita air tiga rasa dulu awalnya mbah syeh 

sadly mencari tempat wudlu yang dekat dengan 

mushola kemudian beiau menancapkan tongkat 

kemudian keluarlah air tiga tasa tersebut) 

b. Mitos apa saja yang dipercaya 

masyarakat terhadap ketiga 

air tiga rasa di lingkungan 

makam Sunan Muria? 

“Ingkang katah dipercoyo nggih damel obat 

mas” (yang banyak dipercaya ya untuk 

pengobatan mas) 

c. Menurut anda mengapa mitos 

air tiga rasa di lingkungan 

makam Sunan Muria 

dipercaya masyarakat? 

“Sampun katah ingkang yakin kalih khasiatipun 

air tiga rasa mas” (sudah banyak yang yakin 

dengan khasiat air tiga rasa mas) 

d. Apakah pengunjung 

menghormati pedagang pada 

waktu Ke air tiga rasa? 

“Saking riyen ngantos sak niki kulo dados tu 

pedagang, katahipun pengunjung ingkang 

singgah wonteng warung kulo santun lan katah 

omongane. Sehinggo sami-sami nyaman lan 

saged saling tukar pengalaman”. (Selama saya 

menjadi pedagang disini, kebanyakan 

pengunjung yang singgah di warung saya sangat 

santun dan banyak bicaranya. Sehingga sama-

sama nyaman dan saling bertukar pengalaman) 

e. Masyarakat yang datang ke 

air tiga rasa berasal dari mana 

saja?  

“Pengunjung air tiga rasa biasanipun luwih 

katah ingkang sepuh-sepuh, walaupun wonten 

ingkang enem-enem nggih wonten ing dinten-

dinten tertentu kados dinten minggu”. 

(Pengunjung air tiga rasa biasanya lebih banyak 

yang tua-tua, kalaupun ada yang muda-muda 

hanya pada saat-saat tertentu yaitu hari minggu) 

f. Apa keuntungan yang anda 

peroleh dari membuka 

warung di lingkungan sumber 

air tiga rasa ini? 

“Lumayan imbuh-imbuh pendapatan keluarga 

mas” (lumayan tambah-tambah pendapatan 

keluarga mas) 

g. Dengan adanya sumber air 

tiga rasa ini, apa keuntungan 

anda dalam menjual botol-

botol bekas? 

“Saged gunakake botol ingkang bekas damel 

nambahi rejeki mas” (bisa menggunakan botol 

bekas untuk menambahi rejeki mas) 

7. Tukang Ojek 

(Bp.Robert, 

40 Tahun) 

a. Apa yang anda ketahui 

tentang asal usul terbentuknya 

air tiga rasa di lingkungan 

makam Sunan Muria 

Kabupaten Kudus? 

“Air tiga rasa zaman rumiyen awalipun mbah 

Syeh Sadly madosi tempat wudhu ingkat caket 

mushola akhire kepanggih air tiga rasa” (Cerita 

air tiga rasa dulu awalnya mbah syeh sadly 

mencari tempat wudlu yang dekat dengan 

mushola kemudian beiau menancapkan tongkat 

kemudian keluarlah air tiga tasa tersebut) 

b. Mitos apa saja yang dipercaya 

masyarakat terhadap ketiga 

air tiga rasa di lingkungan 

makam Sunan Muria? 

“Biasane kagem penglaris mas” (biasanya 

untuk penglaris mas) 

c. Menurut anda mengapa mitos 

air tiga rasa di lingkungan 

makam Sunan Muria 

“Air tiga rasa puniko kan petilasan Syeh 

Hasan, menawi puniko ingkang dipercoyo 

maringi khasiat” (air tiga rasa itu kan petilasan 
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dipercaya masyarakat? Syeh Hasan, mungkin itu yang dipercaya 

memberi khasiat) 

d. Apa yang harus diperhatikan 

pada saat bekerja sebagai 

tukang ojek? 

“Teng ngriki tukang ojek kathah mas, ngantos 

atusan. teng ngriki kula sakanca mboten wantun 

mbocenke telon mas, sakmotor nggih namung 

setunggal penumpange lha margine ciyut trus 

malih kiwa-tengene niku jurang. Daripada 

mbahayani penumpang, manut peraturan 

mawon”. (disini tukang ojek banyak mas, 

sampai ratusan. Disini saya dan teman-teman 

tidak berani memboncengkan dua orang mas, 

satu moyor ya cuma satu penumpang, soalnya 

jalannya sempit dan kanan kirinya jalan itu ada 

jurang. Daripada membahayakan penumpang, 

ya ikut peraturan saja) 

e. Masyarakat yang datang ke 

air tiga rasa berasal dari mana 

saja?  

“Saking Kudus nggih katah, tapi pernah juga 

saking malaysia kok mas” ( dari kudus banyak, 

tapi pernah juga yang dari malaysia kok mas) 

f. Apa keuntungan yang anda 

peroleh sebagai tukang ojek di 

lingkungan sumber air tiga 

rasa? 

“Biasane kulo nggih sedinten cuma saged 

angsal  penumpang kaleh utawi tigo, dadose 

nggih lumayan sampun saget kangge dahar 

ngenjang.  (Biasanya saya sehari hanya 

mengantar dua atau tiga orang, jadi ya lumayan 

bisa untuk makan besok) 

8. Tukang 

parkir (Ivan, 

15 tahun)  

a. Apa yang anda ketahui 

tentang asal usul terbentuknya 

air tiga rasa di lingkungan 

makam Sunan Muria 

Kabupaten Kudus? 

“Air tiga rasa puniko nggih petilasan saking 

Syeh Hasan ingkang pinter agami” (Air tiga 

rasa itu ya petilasan dari Syeh Hasan yang 

pinter agama) 

  b. Mitos apa saja yang dipercaya 

masyarakat terhadap ketiga 

air tiga rasa di lingkungan 

makam Sunan Muria? 

“Kagem obat lan dipercoyo saged gampangke 

rejeki mas” (untuk obat dan dipercaya bisa 

memudahkan rejeki mas) 

  c. Menurut anda mengapa mitos 

air tiga rasa di lingkungan 

makam Sunan Muria 

dipercaya masyarakat? 

“Sampun kebiasaan saking rumiyen menawi 

mas” (sudah kebiasaan dari dahulu mungkin 

mas) 

  d. Berapa harga jasa parkirnya? Bayarnya Rp2.000,00 mas setiap kendaraan 

  e. Masyarakat yang datang ke 

air tiga rasa berasal dari mana 

saja?  

“Saking pundi-pundi mas, wonten sing saking 

daerah Kudus, Jeporo, Demak, laen sanesipun” 

(Dari mana-mana mas, ada yang dari daerah 

Kudus, Jepara, Demak, dan lainnya) 

  f. Apa keuntungan yang anda 

peroleh sebagai tukang parkir 

di lingkungan sumber air tiga 

rasa? 

walaupun saya bekerja setelah sekolah, 

alhamdulillah hasilnya cukup untuk biaya 

sekolah besok mas 

 

 

Informan 

Juru Kunci (Bp Samiun) 25 April 

Kepala desa (Bp Sutikno) 25 April 

Sesepuh Desa (Bp. Qosim) 25 Appril 

Pengurus Yayasan (Bp. Didik Sedyanto) 2 mei 
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Tokoh agama (Bp. Qadam) 3 mei 

Warung : - Sofiyatun 1 mei 

- Bu Nur 1 mei 

- Endang 3 mei 

Ojek (Bp Robert) 3 mei 

Parkir (ivan) 3 mei 

Pengunjung: - Khoirul anwar 30 April 

- Eko Siswanto 3 mei  

- Selly Nur Apriani 1 mei 

- Reza Erlina 

- Budi Santoso 1 mei 

- Dewi 25 appril 

- Kunardi 3 mei 

- Arif 3 mei 
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Jalan Beton Menuju Air Tiga Rasa Jalan Undakan Menuju Air Tiga Rasa 

 

  

 

Gapura Pintu Masuk Air tiga Rasa Tempat Air Tiga Rasa 

Lampiran 6 
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Ketiga Sumber Air Tiga Rasa Papan Larangan Bagi Pengunjung 

Wawancara Dengan Kepala Desa Japan Wawancara Dengan Juru Kunci 
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Wawancara Dengan Sesepuh Desa Wawancara Dengan Pedagang 

Wawancara Dengan Tukang Ojek Wawancara Dengan Tukang Parkir 
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Wawancara Dengan Pengunjung Wawancara Dengan Tokoh Agama 

Warung Di Sekitar Area Air Tiga Rasa Pengunjung Di Area Air Tiga Rasa 


