
i 
 

 

 
 

 
TRADISI UPACARA OBONG PADA MASYARAKAT 
KALANG DI DESA MONTONGSARI KECAMATAN 

WELERI KABUPATEN KENDAL 
 

 

SKRIPSI 
Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

 

 

 

Oleh 

Ika Arina Rizkiana 

NIM. 3401407083 

 

 

 

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN 

FAKULTAS ILMU SOSIAL 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2011 
 

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


ii 
 

 
 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 
 

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia 

Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada: 

Hari  : 

Tanggal : 

 

 
 
 
 
Pembimbing I      Pembimbing II 
 
         
 
 
 
Drs. Tijan, M. Si     Drs. Suprayogi, M.Pd 
NIP.19621120 198702 1 001    NIP.19580905 198503 1 003 

 
 
 
 

Mengetahui 
Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan 

 
 
 
 
 

 
Drs. Slamet Sumarto, M.Pd 

NIP.19610127 198601 1 002 
 
 
 
 
 
 
 
 

ii 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


iii 
 

 
 

PENGESAHAN KELULUSAN 
 

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi 

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada: 

Hari  :  

Tanggal : 

 
Penguji Skripsi 

 
 
 
 

Moh Aris Munandar, S. Sos, MM 
NIP. 19720724 200003 1 001 

 
 
Anggota I       Anggota II 
 
 
 
 
 
Drs. Tijan, M.  Si     Drs. Suprayogi, M. Pd 
NIP. 19621120 198702 1 001    NIP. 19580905 198503 1 003 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mengetahui, 
Dekan Fakultas Ilmu Sosial 

 
 
 
 
 

Drs. Subagyo, M. Pd 
NIP. 19510808 198003 1 003 

 

iii 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


iv 
 

 
 

PERNYATAAN 

 Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil 

karya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. 

Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau 

dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 

 

 

 

Semarang,    Juli  2011 

 

 

Ika Arina Rizkiana 
NIM 3401407083 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iv 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


v 
 

 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

Motto 
v Kebudayaan harus tetap dijaga dan dilestarikan seiring perkembangan jaman, agar 

tidak terkikis oleh waktu (Plato). 

Persembahan 
Skripsi ini saya persembahkan untuk: 
 
Ø Bapak dan Ibu tercinta yang selalu mengiringi dalam setiap 

langkahku dengan kasih sayang dan doa. 

Ø Adik ku tersayang, Iqbal Muzaki Affan dan keponakan-

keponakan ku, Ardi, Inang, Rahma, Rendra, Lisa, Nana, 

Salsa, Idzur, Aghni, Ratna, Dafa, yang selalu menghibur 

dalam kesedihan. 

Ø Aghus Jamaludin Kharis yang menjadi inspirasi ku, terima 

kasih ya sayang. 

Ø Teman-teman Wisma Mutiara, khususnya Mutiara belakang, 

Wiji, Sulis, Tia, Iin, Mbak Yayix, Mbak Tia, Mbak Via, 

Ucha, Dita, Rista, Edel, Anisa, terimakasih. 

Ø Teman seperjuangan, Istirochatun, Sulistyawati K, Afif Andi. 

W, Agustina, Eko Wahyu. J, makasih kawan, yang selalu 

menemani dalam suka dan duka,   

Ø Teman-teman PKn angkatan 2007. 

Ø Almamaterku. 

 
 
 
 

v 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


vi 
 

 
 

PRAKATA 
 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan 

hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang 

berjudul “TRADISI UPACARA OBONG PADA MASYARAKAT KALANG DI 

DESA MONTONGSARI KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL”. 

Dalam penyusunan skripsi ini tentu saja penulis mengalami kesulitan dan 

hambatan, namun dengan Ridho Allah SWT, bimbingan dari para dosen 

pembimbing, serta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan dapat diatasi. 

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis megucapkan terimakasih kepada: 

1. Drs. Subagyo, M. Pd, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. 

2. Drs. H. Slamet Sumarto, M. Pd, Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan 

Universitas Negeri Semarang. 

3. Drs. Tijan, M. Si, Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingannya, 

serta dorongan, semangat dari awal hingga terselesainya skripsi ini. 

4. Drs. Suprayogi, M. Pd, Dosen Pembimbing II yang telah memberikan 

bimbingannya, serta dorongan, semangat dari awal hingga terselesainya skripsi 

ini. 

5. Moh. Aris Munandar, S. Sos, M.M, selaku Dosen Penguji skripsi saya. 

Terimakasih pak, atas nasehat, masukan dan saran sehingga saya dapat menulis 

skripsi ini dengan baik. 

6. Drs. Setiajid , M.Si selaku Dosen Wali saya yang telah mendidik dan 

memberikan pengarahan selama saya belajar di Universitas Negeri Semarang. 

vi 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


vii 
 

 
 

7. Pak Jayadi, selaku Kepala Desa Montongsari yang telah memberikan ijin dan 

fasilitas selama penelitian berlangsung. 

8. Perangkat Desa Margosari, beserta warga yang telah memberikan ijin dan 

fasilitas selama penelitian berlangsung. 

9. Pak Daryono beserta keluarga yang sangat membantu jalannya penelitian. 

10. Bu Wanti dan Bu Wariah yang telah memberikan banyak informasi. 

11. Sahabat-sahabat ku di Wisma Mutiara (Dita, Rista, Edel, Anisa). 

12. Keluarga kecilku (Wiji, Sulis, Tia, Iin, Mbak Yayik, Mbak Via, Mbak Tia, Ucha) 

terimakasih atas cinta kasihnya. 

13. Teman-teman seperjuangan PKn’07. 

14. Semua pihak, yang telah membantu saya tanpa sepengetahuan, saya ucapkan 

terima kasih. 

15. Saudara-saudariku di seluruh Indonesia. 

Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut mendapat limpahan 

balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh 

dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi 

kesempurnaan penyusunan skripsi ini. 

Demikian, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dari berbagai 

pihak dan perkembangan ilmu pengetahuan. 

 

Semarang,  Juli 2011 

 

Penulis 

vii 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


viii 
 

 
 

SARI 
Rizkiana Arina, Ika. 2011. Tradisi Upacara Obong pada Masyarakat Kalang di 
Desa Montongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal. Skripsi. Jurusan Hukum 
dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing I Drs. Tijan, M. Si dan II Drs. Suprayogi, M. Pd. 
 
Kata Kunci: Masyarakat Kalang, Upacara Obong, Tradisi 
 

Masyarakat Kalang dari dahulu sampai sekarang masih mempertahankan 
tradisi upacara kematian yang khas. Dalam upacara tersebut dilakukan kegiatan 
membakar penganten atau boneka tiruan yang menyerupai jenazah dari almarhum. 
Masyarakat Kalang menyebutnya dengan istilah upacara obong. Terkait dengan 
tradisi tersebut, muncul permasalahan yang menarik untuk diteliti. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengapa tradisi 
upacara kematian masih tetap dilaksanakan oleh masyarakat Kalang; bagaimana 
proses yang dilakukan dalam upacara obong pada masyarakat Kalang; yang 
menyangkut waktu, tempat, tujuan, dan jalannya upacara obong dan dampak dari 
upacara obong bagi masyarakat Desa Montongsari Kecamatan Weleri Kabupaten 
Kendal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan upacara obong masih 
dipertahankan oleh masyarakat Kalang di Desa Montongsari, mengetahui proses 
jalannya upacara obong dan untuk mengetahui dampak yang terjadi terhadap sosial 
kemasyarakatan di Desa Montongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal. 

Desa Montongsari dipilih sebagai tempat penelitian karena di Desa tersebut 
masih terdapat komunitas yang masih melaksanakan upacara obong. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang merupakan prosedur 
penelitian dengan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari hasil 
wawancara dan perilaku yang dapat diamati. Metode pengumpulan menggunakan 
teknik observasi dan wawancara. 

Hasil penelitian menjelaskan bahwa tradisi upacara obong merupakan 
rangkaian upacara kematian orang dari golongan Kalang. Upacara tersebut 
dilaksanakan ketika peringatan satu tahun atau “sependhak” meninggalnya 
almarhum yang dihitung dengan kalender Jawa. Tempat upacara obong dilaksanakan 
dirumah anak atau saudara dari almarhum dan biaya upacara dibantu dari pihak 
keluarga almarhum. Alasan  utama upacara obong adalah untuk menyempurnakan 
arwah almarhum sehingga arwah mereka dapat masuk surga dan diampuni segala 
dosa yang pernah dilakukan oleh almarhum. Amanat almarhum tersebut dianggap 
sebagai hutang yang harus dibayar karena apabila belum melunasi hutang tersebut 
maka kehidupan keluarga yang ditinggalkan tidak akan tenteram. Masyarakat Kalang 
masih mempertahankan upacara obong karena mematuhi amanat leluhur mereka. 
Prosesi upacara dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama, upacara andheg-andhegi 
dilakukan untuk memasukkan arwah kedalam boneka penganten dengan cara 
mengelilingi rumah dilakukan sebanyak tiga kali putaran. Tahap kedua, nglepas atau 
enthas-enthas dilakukan untuk memberi uang saku atau nyangoni dan memberi 
makan atau aweh mangan. Kemudian membakar boneka penganten beserta pakaian 
dan rumah-rumahan. Untuk upacara penutupannya dengan melakukan selamatan 
atau syukuran sebagai syarat dari berakhirnya upacara. Dampak upacara obong 

viii 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


ix 
 

 
 

dilihat dari faktor keyakinan dan sosial kemasyarakatan. Dampak terhadap 
keyakinan adalah menimbulkan rasa tenang dan tenteram, karena pihak keluarga 
yang ditinggalkan merasa sudah tidak punya beban tanggungan kepada orang tua 
yang telah meninggal dunia. Dampak sosial kemasyarakatan antara lain 
meningkatkan kerukunan, mempererat tali persaudaraan, dan menumbuhkan gotong-
royong dalam kehidupan bermasyarakat.  

Disarankan agar  Pemerintah Kabupaten Kendal mendokumentasikan 
jalannya upacara obong secara lengkap. Baik dari sejarah, perkembangan dan prosesi 
jalannya upacara. Dokumentasi tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai salah 
satu dokumentasi kekayaan budaya yang sangat penting mengenai tradisi upacara 
obong pada masyarakat Kalang di Desa Montongsari Kecamatan Weleri Kabupaten 
Kendal. Sedangkan untuk masyarakat Kalang, Terutama masyarakat Kalang generasi 
tua supaya dapat menanamkan rasa kepedulian terhadap tradisi upacara obong dan 
menjunjung tinggi kebudayaan leluhur yang mendalam kepada generasi muda 
(keturunan Kalang) sehingga dapat menimbulkan rasa kebanggaan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan bangsa yang beranekaragam budaya, mulai dari 

Sabang sampai Merauke, bisa dijumpai keanekaragaman itu dalam kehidupan 

sehari-hari di masyarakat. Namun disadari bahwa keanekaragaman tersebut 

akan membawa adanya perbedaan-perbedaan yang biasa terjadi di dalam 

masyarakat dan bangsa, baik itu perbedaan bahasa, kesenian, adat-istiadat, 

agama maupun suku. Perbedaan-perbedaan itu seharusnya tidak dijadikan 

alasan untuk berselisih, akan tetapi menjadi daya tarik ke arah kerjasama dan 

kesatuan atau kearah kehidupan bermasyarakat yang lebih harmonis. Hal ini 

sesuai dengan semboyan “Bhineka Tunggal Ika”.  

Keanekaragaman masyarakat Indonesia merupakan cerminan dari 

kemajemukan budaya dari ratusan suku bangsa yang ada di Indonesia. 

Bangsa Indonesia telah mengantisipasi hal tersebut dengan prinsip ideal 

Bhineka Tunggal Ika, Pancasila dan UUD 1945 khususnya pasal 32 sebagai 

pengikat kemajemukan tadi, yang disadari sebagai salah satu modal 

pembangunan demokrasi kebudayaan. 

Desa Montongsari, Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal merupakan 

sebuah desa di Kecamatan Weleri yang berbatasan langsung dengan desa 

Tratemulyo di sebelah barat dan utara, Desa Weleri di sebelah selatan, 

sebelah timur berbatasan langsung dengan kecamatan Gemuh. Desa ini 

terbagi menjadi tiga dukuh yaitu dukuh Montongkulon, dukuh 
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Montongkrajan dan dukuh Montongtambak. Desa dengan jumlah penduduk 

2865 orang ini merupakan sebuah desa yang mayoritas penduduknya masih 

mempertahankan adat Kalang, terutama di dukuh Montongkulon yang 65% 

masyarakatnya masih mengalir darah Kalang (keturunan orang Kalang), 

sedangkan masyarakat Kalang yang masih bertahan di dukuh Montongkrajan 

dan Montongtambak hanya ada 15% saja, sehingga total keseluruhan 

masyarakat Kalang di Desa Montongsari adalah sejumlah 2292 orang, 

berdasarkan data dari kelurahan diperoleh bahwa masyarakat Kalang 

menempati di enam Rukun Warga (RW), masing-masing adalah: (1) 

Montongkulon RW I terdiri dari lima RT, dengan penjabaran RT I berjumlah 

226 orang, RT II berjumlah 282 orang, RT III berjumlah 209 orang, RT IV 

berjumlah 158 orang, RT V berjumlah 271 orang sehingga jumlah 

masyarakat Kalang di RW I adalah 1.146 orang, (2) Montongkulon RW II 

terdiri dari empat RT, dengan penjabaran RT I berjumlah 193 orang, RT II 

berjumlah 205 orang, RT III berjumlah 148 orang, RT IV berjumlah 169 

orang sehingga jumlah masyarakat Kalang di RW II adalah 715  orang, (3) 

Montongtambak RW III terdiri dari empat RT, dengan penjabaran RT I 

berjumlah 59 orang, RT II berjumlah 21 orang, RT III berjumlah 23 orang, 

RT IV berjumlah 39 orang, sehingga jumlah masyarakat Kalang di RW III 

adalah 142  orang, (4) Montongtambak RW IV terdiri dari lima RT, dengan 

penjabaran RT I berjumlah 12 orang, RT II berjumlah 41 orang, RT III 

berjumlah 28 orang, RT IV berjumlah 39 orang, RT V berjumlah 36 orang 

sehingga jumlah masyarakat Kalang di RW IV adalah 146  orang, (5) 
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Montongkrajan RW V terdiri dari empat RT, dengan penjabaran RT I 

berjumlah 29 orang, RT II berjumlah 14 orang, RT III berjumlah 33 orang, 

RT IV berjumlah 11 orang, sehingga jumlah masyarakat Kalang di RW V 

adalah 87 orang, (6) Montongkrajan RW VI terdiri dari tiga RT, dengan 

penjabaran RT I berjumlah 18 orang, RT II berjumlah 19 orang, RT VI 

berjumlah 19 orang, sehingga jumlah masyarakat Kalang di RW VI adalah 56 

orang, jadi total masyarakat Kalang di Desa Montongsari berjumlah 2.292 

orang.  

Seperti halnya pada masyarakat Kalang di Desa Montongsari 

Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, yang dari dulu sampai sekarang masih 

berpegang teguh pada keyakinan amanat para leluhurnya yaitu masih 

melakukan rangkaian upacara dalam setiap ada orang meninggal dunia, 

khususnya upacara obong pada saat setahun (sependhak) orang meninggal. 

Walaupun zaman telah berubah namun kebiasaan tersebut masih diturunkan 

atau diwariskan kepada anak cucu mereka sampai sekarang. 

Menurut wawancara dengan masyarakat sekitar, ada beberapa versi 

mengenai sejarah keberadaan masyarakat Kalang diantaranya adalah versi 

kerajaan Mataram. Versi ini menyebutkan bahwa ada seorang laki-laki dari 

golongan rendah di Bali datang ke Mataram untuk mengerjakan seni istana 

Mataram, kemudian ia jatuh cinta dengan putri Raja.  

Walaupun mendapat tekanan karena hubungan cinta mereka terlarang, 

yaitu dari dua golongan yang berbeda, namun mereka tetap menikah. 
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Akibatnya mereka diusir dari kerajaan, dan keturunannya disebut orang 

Kalang. 

Kalang berasal dari bahasa Jawa artinya batas. Dengan kata lain 

Kalang adalah masyarakat yang diasingkan dalam kehidupan bermasyarakat, 

karena dahulu ada anggapan mereka berbahaya. Namun sekarang ini mereka 

sudah tidak dibatasi lagi melainkan sudah hidup membaur bercampur 

bersama-sama dengan penduduk lain. 

Sejak dahulu hingga sekarang masyarakat Kalang masih tetap 

menganut adat istiadat serta agama yang mereka kenal pada zaman Hindu. 

Meskipun lama kelamaan adat itu sedikit demi sedikit mulai luntur juga. 

Maka dari sebab itu seperti halnya orang Jawa pada umumnya mereka pun 

memeluk agama Islam, begitu pula cara mereka berpakaian, bahasa mereka, 

mata pencaharian mereka tidak ada perbedaannya dengan orang Jawa. 

Mereka menikah dihadapan penghulu, menghitankan anak mereka 

dan mengubur orang yang meninggal secara Islam pula. Namun apabila 

diamati dengan seksama, orang akan menjumpai bahwa masih ada beberapa 

adat istiadat yang masih mereka pertahankan, dan dipegang teguh misalnya 

saja dalam hal upacara kematian. Kematian merupakan suatu peristiwa yang 

pasti terjadi dan akan dialami oleh setiap orang. Hanya saja orang sulit 

memastikan kapan datangnya peristiwa itu (Pontjosutirto,1971:15). 

Orang percaya bahwa kematian merupakan suatu krisis, yaitu saat 

perpindahan dari kehidupan sekarang ke kehidupan lagi di dunia “sana” 

yakni kehidupan sesudah peristiwa kematian. Dipercaya bahwa yang mati 
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hanyalah raganya sedang roh atau arwahnya akan tetap hidup di dunia 

“sana”. Demi keselamatan kehidupan berikutnya diselenggarakan suatu 

upacara yang disebut upacara kematian, dengan harapan agar yang meninggal 

dunia itu akan selamat dan mendapatkan tempat yang lebih baik dan bahagia 

di sisi Tuhan, demikian juga yang ditinggalkan agar selamat hidup sejahtera 

lahir dan batin di dunia. 

Upacara kematian dalam kehidupan masyarakat Kalang sampai 

sekarang dengan penuh kesadaran masih dilestarikan. Upacara itu dilandasi 

pengertian bahwa roh itu kekal adanya. Hubungan antara roh yang meninggal 

dengan yang ditinggalkan masih tetap terjalin, walaupun hubungan sosial 

yang normal sudah terputus. Upacara kematian perlu diselenggarakan untuk 

mengalihkan bentuk hubungan antara yang meninggal dengan yang 

ditinggalkan. Masyarakat Kalang menyebut upacara ini adalah upacara 

obong. 

Menurut Herzt bahwa upacara kematian selalu dilakukan manusia 

dalam rangka adat istiadat dan struktur sosial dari masyarakat yang terwujud 

sebagai gagasan kolektif (Koentjaraningrat, 1985:28). Sebagaimana telah 

dikemukakan di atas mengenai upacara kematian, maka peneliti ingin 

mengemukakan tentang upacara kematian masyarakat Kalang. 

Pada waktu ada orang dari golongan Kalang meninggal dunia maka 

jenazah akan dipelihara dan dikuburkan menurut adat kebiasaan seperti apa 

yang dilakukan oleh orang Jawa pada umumnya. Mereka mengadakan 

selamatan-selamatan, seperti selamatan hari pertama pada waktu orang 
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meninggal yang disebut surtanah. Tiga hari kemudian orang Kalang 

mengadakan selamatan lagi, disebut druna. 

Demikian juga pada hari yang ke tujuh, bersamaan dengan 

diadakannya selamatan itu lazimnya pakaian lama milik orang yang 

meninggal dibakar. Upacara pembakaran pakaian semacam itu dinamakan 

lepasan. Selanjutnya hari keempat puluh, keseratus dan setahun atau 

sependhak kemudian orang mengadakan selamatan kembali dan dikatakan 

bahwa selamatan ini adalah selamatan yang terbesar, apabila dibandingkan 

dengan selamatan yang terdahulu. Lagi pula selamatan ini adalah merupakan 

upacara yang terakhir yang diadakan oleh orang yang meninggal bagi 

masyarakat Kalang. 

Dengan demikian upacara selamatan ini sering disebut entas-entas. 

Dalam upacara ini yang terpenting dilakukan adalah upacara obong dan 

mempunyai maksud yaitu menyucikan atau menyempurnakan arwah nenek 

moyang, ibu, bapak, sanak saudara, atau keluarga lain yang telah meninggal 

dunia agar mendapatkan jalan kemudahan untuk  masuk surga. 

Dalam upacara ini yang diobong bukan jenazahnya seperti yang 

dilakukan di Bali, melainkan hanya tiruannya saja. Tiruan ini berujud boneka 

kecil dari kayu atau golekan yang diberi pakaian yang sesuai dengan jenis 

kelamin leluhur yang akan disempurnakan. Biasanya masyarakat Kalang 

yang ada di Desa Montongsari menyebutnya dengan penganten. 

Menurut penyelidikan, daerah-daerah yang terkenal sebagai tempat 

kediaman orang-orang golongan Kalang tersebar disekitar daerah pantai utara 
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dan pantai selatan pulau Jawa. Tempat-tempat tersebut diantaranya disebelah 

selatan ialah Cilacap, Adipala, Gombong, Ambal, Karanganyar, Pertanahan, 

Yogyakarta, Surakarta, Tulungagung, hingga daerah Malang, sedangkan di 

daerah sebelah utara ialah Tegal, Pekalongan, Kendal, Semarang, Demak, 

Pati, Cepu, Bojonegara, Surabaya, Bangil, dan Pasuruan (Pontjosutirto, 

1971:15). 

Dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah upacara obong di 

daerah sebelah utara terutama di Kendal yang berada di Desa Montongsari, 

Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal karena lokasi tersebut mudah 

dijangkau dan dekat dengan peneliti, sehingga waktu, tenaga dan biaya akan 

lebih efektif dan efisien. 

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka kiranya penting dikaji atau 

diperoleh informasi yang lebih mendalam tentang upacara obong  pada 

masyarakat Kalang di Desa Montongsari Kecamatan Weleri Kabupaten 

Kendal. 

B. Rumusan Masalah 

1. Mengapa tradisi upacara obong masih dipertahankan oleh masyarakat 

Kalang di Desa Motongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal? 

2. Bagaimana pelaksanaan upacara obong pada masyarakat Kalang di 

Desa Montongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal? 

3. Bagaimana dampak upacara obong terhadap sosial kemasyarakatan 

Desa Montongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui alasan tradisi upacara obong masih dipertahankan oleh 

masyarakat Kalang di Desa Montongsari Kecamatan Weleri 

Kabupaten Kendal. 

2. Mengetahui pelaksanaan upacara obong pada masyarakat Kalang di 

Desa Montongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.  

3. Mengetahui dampak upacara obong terhadap sosial kemasyarakatan 

Desa Montongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal. 

 
D. Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat : 
a. Menambah khasanah wawasan dan pengetahuan mengenai 

pelaksanaan tradisi upacara obong pada masyarakat di Desa 

Montongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal. 

b. Menjadi dasar bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut dan 

mendalam mengenai permasalahan yang terkait. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan untuk: 
a. Pemerintah: 

1) Pemerintah dapat memperhatikan masyarakat Kalang dengan 

nilai-nilai adat dan budaya yang dimilikinya. 

2) Dimasukkan ke dalam aset daerah dengan menjadikannya objek 

pariwisata pada saat masyarakat Kalang mengadakan tradisi 
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upacara obong di Desa Montongsari Kecamatan Weleri 

Kabupaten Kendal.  

b. Masyarakat: 

Sebagai bahan informasi mengenai pelaksanaan upacara 

obong pada masyarakat Kalang di Desa Montongsari Kecamatan 

Weleri Kabupaten Kendal. 

c. Peneliti : 

1) Menambah pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti, 

Menambah pengetahuan bagi peneliti dalam menerapkan teori-

teori yang didapat selama di bangku kuliah. 

2) Melengkapi sumber bacaan bagi peneliti untuk digunakan sebagai 

bahan penelitian yang lain. 

E. Sistematika Skripsi 

Sistematika skripsi yang berjudul “Tradisi Upacara Obong pada 

Masyarakat Kalang di Desa Montongsari Kecamatan Weleri Kabupaten 

Kendal”, terdiri dari bagian-bagian, yaitu: bagian awal, bagian isi, dan bagian 

akhir. 

 Bagian awal terdiri atas halaman judul, sari atau abstrak, pengesahan, 

motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran. 

Bagian isi terdiri atas halaman Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV, dan Bab V 

 Bab I terdiri atas pendahuluan, berisi Latar belakang masalah, 

Identifikasi masalah, Perumusan masalah, Penegasan istilah, Tujuan 

peelitian, Manfaat penelitian, dan Sistematika skripsi. 
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 Bab II berupa Telaah pustaka dan Kerangka berfikir, yang memuat 

uraian  tentang Sistem Religi sebagai wujud Kebudayaan, Ritual dalam 

Religi, Upacara Kematian dan Kerangka Teoritik . 

 Bab III berupa metode penelitian, yang meliputi Dasar Penelitian, 

Lokasi Penelitian, Sumber Data Penelitian, Tehnik Pengumpulan Data, 

Validitas Data, serta Metode Analisis Data. 

 Bab IV, merupakan uraian tentang hasil penelitian sebagai jawaban 

terhadap permasalahan mengapa masyarakat Kalang masih mempertahankan 

tradisi upacara obong, bagaimana proses upacara obong dan bagaimana 

dampak upacara obong terhadap sosial kemasyarakatan. 

  Hasil penelitian dan pembahasan yang akan dikemukakan adalah 

mengenai gambaran umum daerah penelitian, alasan mengapa masyarakat 

Kalang masih mempertahankan tradisi upacara kematian yang khas, yaitu 

upacara obong, bagaimana proses upacara obong, dan bagaimana dampak 

upacara obong terhadap sosial kemasyarakatan. 

 Bab V Penutup, yaitu kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Bab 

ini juga berisi tentang pendapat serta saran-saran terutama yang berkaitan 

dengan tema yang telah diangkat. 

Bagian Akhir, berupa Daftar Pustaka dan Lampiran yang meliputi 

surat ijin penelitian, pedoman wawancara, dan sebagainya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Sistem Sosial Budaya 

1. Sistem Sosial 

Struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua cirinya yang 

bersifat unik. Secara horizontal, ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-

kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku-bangsa, perbedaan-

perbedaan agama, adat serta perbedaan-perbedaan kedaerahan. Secara 

vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-

perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup 

tajam...(Nasikun, 2001:28). 

Furnivall dalam Nasikun (2001:28) menjabarkan konsep mengenai 

sifat masyarakat majemuk. Perbedaan-perbedaan suku-bangsa, perbedaan-

perbedaan agama, adat dan kedaerahan seringkali disebut sebagai ciri 

masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk, suatu istilah yang mula-mula 

sekali diperkenalkan oleh Furnivall untuk menggambarkan masyarakat 

Indonesia pada masa Hindia-Belanda. Konsep masyarakat majemuk 

sebagaimana yang banyak dipergunakan oleh ahli-ahli ilmu kemasyarakatan 

dewasa ini memang merupakan perluasan dari konsep Furnivall tersebut. 

Masyarakat Indonesia pada masa Hindia-Belanda, demikian menurut 

Furnivall, adalah merupakan suatu masyarakat majemuk (plural societies), 

yakni suatu masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen yang hidup 
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sendiri-sendiri tanpa ada pembaruan satu sama lain di dalam suatu kesatuan 

politik. Sebagai masyarakat majemuk, masyarakat Indonesia ia sebut sebagai 

suatu masyarakat daerah tropis dimana mereka yang berkuasa dan yang 

dikuasai memiliki perbedaan ras. Orang-orang Belanda sebagai golongan 

minoritas, kendati jumlahnya semakin bertambah-tambah terutama pada 

akhir abad ke-19, sekaligus adalah penguasa yang memerintah bagian amat 

besar orang-orang Indonesia pribumi (biasa disebut juga sebagai golongan 

Pribumi) yang menjadi warga negara kelas tiga dinegerinya sendiri. 

Golongan orang-orang Tionghoa, sebagai golongan terbesar diantara orang-

orang Timur Asing lainnya, menempati kedudukan menengah diantara kedua 

golongan tersebut di atas (Nasikun, 2001:29). 

Di dalam kehidupan politik, pertanda paling jelas dari masyarakat 

Indonesia yang bersifat majemuk itu adalah tidak adanya kehendak bersama 

(common will). Masyarakat Indonesia sebagai keseluruhan terdiri dari 

elemen-elemen yang terpisah satu sama lain oleh karena perbedaan ras, 

masing-masing lebih merupakan kumpulan individu-individu daripada 

sebagai suatu keseluruhan yang bersifat organis, dan sebagai individu 

kehidupan sosial mereka tidaklah utuh... (Nasikun, 2001:29). 

Di dalam kehidupan ekonomi, tidak hanya kehendak bersama 

tersebut menemukan pernyataan di dalam bentuk tidak adanya permintaan 

sosial yang dihayati bersama oleh seluruh elemen masyarakat (common 

social demand). Setiap masyarakat politik, demikian menurut Furnivall, dari 

kelompok nomaden sampai bangsa yang berdaulat, berangsur-angsur melalui 
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suatu periode waktu tertentu membentuk peradaban dan kebudayaannya 

sendiri: membentuk keseniannya sendiri, baik dalam bentuk sastra, seni lukis, 

maupun musik, serta membentuk pelbagai kebiasaan di dalam kehidupan 

sehari-hari: sebagian daripadanya berupa terbentuknya sistem pendidikan 

informal dengan mana setiap anggotanya tersosialisir sebagai anggota dari 

masyarakat tersebut. Kebutuhan-kebutuhan keagamaan, politik, dan 

keindahan, pendek kata semua kebutuhan kultural, memiliki aspek ekonomi 

oleh karena semuanya pada akhirnya menyatakan diri secara terorganisir 

hanya sebagai kebutuhan-kebutuhan ekonomi, yakni sebagai permintaan atau 

demand masyarakat sebagai keseluruhan. Akan tetapi, di dalam suatu 

masyarakat tersebut tidaklah terorganisir, melainkan bersifat seksional 

(sectional), dan tidak permintaan sosial yang dihayati bersama oleh semua 

elemen masyarakat. Golongan Eropa, Tionghoa, dan golongan pribumi, 

masing-masing memiliki pola permintaannya sendiri-sendiri (Nasikun, 

2001:30-31). 

2. Teori-teori Perubahan Sosial 

Para ahli filsafat, sejarah, ekonomi dan para sosiolog telah mencoba 

untuk merumuskan prinsip-prinsip atau hukum-hukum perubahan-perubahan 

sosial. Banyak yang berpendapat bahwa kecenderungan terjadinya 

perubahan-perubahan sosial merupakan gejala wajar yang timbul dari 

pergaulan hidup manusia. Yang lain berpendapat bahwa perubahan sosial 

terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan 

keseimbangan masyarakat seperti misalnya perubahan dalam unsur-unsur 
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geografis, biologis, ekonomis atau kebudayaan. Kemudian ada pula yang 

berpendapat bahwa perubahan-perubahan sosial bersifat periodik dan non-

periodik. Pendapat-pendapat tersebut pada umumnya menyatakan bahwa 

perubahan merupakan lingkaran kejadian-kejadian.  

Beberapa sosiolog berpendapat bahwa ada kondisi-kondisi sosial 

primer yang menyebabkan terjadinya perubahan, misalnya kondisi-kondisi 

ekonomis, teknologis, geografis, atau biologis menyebabkan terjadinya 

perubahan-perubahan pada aspek-aspek kehidupan sosial lainnya 

menekankan pada kondisi teknologis. Sebaliknya ada pula yang mengatakan 

bahwa semua kondisi tersebut sama pentingnya, satu atau semua akan 

menelurkan perubahan-perubahan sosial.  

3. Pengertian Sosial Budaya 

Pengertian sosial budaya mengandung makna sosial dan budaya. 

Sosial dalam arti masyarakat atau kemasyarakatan berarti segala sesuatu yang 

bertalian dengan sistem hidup bersama atau hidup bermasyarakat dari orang 

atau sekelompok orang yang didalamnya sudah tercakup struktur, organisasi, 

nilai-nilai sosial, dan aspirasi hidup serta cara mencapainya. Arti budaya, 

kultur atau kebudayaan adalah cara atau sikap hidup manusia dalam 

hubungannya secara timbal balik dengan alam dan lingkungan hidupnya yang 

di dalamnya sudah tercakup pula segala hasil dari cipta, rasa, karsa dan karya 

baik yang fisik materiil maupun yang psikologis, idiil dan spiritual.  

Dengan lain perkataan, kebudayaan mencakup kesemuanya yang 

didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


15 
 

 
 

Kebudayaan terdiri atas segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku 

yang normatif, artinya mencakup segala cara-cara atau pola-pola berpikir, 

merasakan dan bertindak (Jacobus, 2006:9). 

Konsep budaya yang paling awal berasal dari E.B. Tylor (J.Murry, 

1871) yang mengemukakan sebagai berikut. Kebudayaan ialah suatu 

keseluruhan kompleks yang mengandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, 

kesenian, kesusilaan, hukum adat istiadat dan kemampuan lainnya, serta 

kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakatnya. 

Kebudayaan atau budaya ialah (1) cara menyeluruh dari kehidupan 

suatu masyarakat, (2) legalitas sosial yang diperlukan individu dari 

kelompoknya, (3) suatu cara berfikir, merasakan dan mempercayai sesuatu, 

(4) abstraksi dari tingkah laku, (5) suatu teori tentang cara bagaimana suatu 

kelompok manusia dalam kenyataannya bertingkah laku, (6) suatu simpanan 

dari tingkah laku yang dipelajarinya, (7) suatu perangkat orientasi yang 

distandardisasi guna pengulangan masalah, (8) tingkah laku yang dipelajari, 

(9) suatu mekanisme bagi pengaturan normatif dari tingkah laku, (10) 

sejumlah satuan atau perangkat teknis untuk menyesuaikan dengan 

lingkungan luar dan orang lain, (11) serta suatu percepatan sejarah atau 

pengulangan sebagai suatu matriks, peta, menapis ataupun membandingkan 

(Kluckhohn, 1950). 

Kroeber (dalam Anthropology, 1948) menganggap budaya itu 

memiliki sifat-sifat yang “superorganik” yang bentuknya lebih dari individu 

atau “organik”. Artinya, kebudayaan dijalankan oleh semua orang, tetapi 
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bentuknya tak ditentukan oleh individu tertentu, misalnya bahasa akan mati 

apabila semua bangsa memakai bahasa itu semuanya musnah karena bahasa 

itu akan diturunkan dari generasi ke generasi lainnya sebagai “superorganik”. 

Pertentangan dalam melihat falsafah negara tampaknya tidak perlu 

terjadi, apabila selalu mengacu kepada konsep budaya, maka dasar falsafah 

negara ialah suatu konsensus nasional yang seharusnya menjadi landasan 

bagi seluruh tingkah laku dan pergaulan di antara sesama warga negara 

Indonesia di dalam hubungan mereka satu sama lainnya (Nasikun, 1984). 

Kebudayaan menurut Koentjaraningrat, mencakup konsep yang luas 

sehingga untuk kepentingan analisis, konsep kebudayaan ini perlu dipecah 

lagi ke dalam unsur-unsurnya. Unsur-unsur yang terbesar terjadi karena 

pecahan tahapan pertama disebut unsur-unsur kebudayaan yang universal dan 

merupakan unsur-unsur yang pasti bisa didapatkan di semua kebudayaan di 

dunia, baik yang hidup dalam masyarakat pedesaan yang kecil dan terpencil 

maupun dalam masyarakat kota yang besar dan kompleks. Unsur-unsur 

universal itu merupakan isi dari semua kebudayaan yang ada di dunia, yaitu: 

(1) sistem religi dan upacara, (2) sistem dan organisasi, (3) sistem 

pengetahuan, (4) bahasa, (5) kesenian, (6) sistem mata pencaharian hidup, (7) 

sistem teknologi dan peralatan. 

Ketujuh unsur universal tersebut masing-masing dapat dipecah lagi 

kedalam sub-sub unsur. Demikian ketujuh unsur kebudayaan tadi memang 

mencakup seluruh kebudayaan mahluk manusia dimanapun juga di dunia dan 

menunjukkan ruang lingkup dari kebudayaan serta isi dari konsepnya. 
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Mengenai wujud kebudayaan, Koentjaraningrat berpendapat bahwa 

kebudayaan itu mempunyai paling sedikit tiga wujud: 

a. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan-

gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. 

b. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola 

dari manusia dalam masyarakat. 

c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. 

4. Sistem Religi sebagai Wujud Kebudayaan 

Upacara obong pada masyarakat Kalang merupakan suatu upacara 

keagamaan yang sudah dilakukan secara turun menurun, upacara tersebut 

berkaitan dengan upacara kematian yang tujuannya adalah untuk 

menyempurnakan arwah dari orang yang meninggal pada masyarakat Kalang. 

Frazer dalam Koentjaraningrat (1982:27) menyatakan bahwa 

masyarakat pada mulanya dalam memecahkan masalah yang ada di luar batas 

kemampuan dan pengetahuan akalnya dengan menggunakan ilmu gaib. Hal 

ini terjadi sebelum manusia mengenal religi. Lambat laun terbukti bahwa 

banyak dari perbuatan magis itu tidak ada hasilnya, maka mulailah 

masyarakat percaya bahwa alam yang didiami oleh mahluk-mahluk halus 

yang lebih berkuasa dari padanya, lalu masyarakat mencari hubungan dengan 

mahluk halus itu yang akhirnya timbul religi. 

Religi adalah segala sistem tingkah laku manusia untuk mencapai 

suatu maksud dengan cara menyandarkan diri kepada kemauan dan 
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kekuasaan mahluk-mahluk halus seperti roh-roh, dewa-dewa yang 

menempati alam (Koentjaraningrat, 1982:28). 

Upacara keagamaan atau sistem ritus merupakan salah satu unsur 

penting dalam sistem religi, selain emosi keagamaan dan dua unsur lainnya 

yaitu sistem kayakinan dan suatu umat yang menganut religi itu. 

Sistem religi atau sistem kepercayaan sendiri merupakan salah satu 

unsur dalam kebudayaan yang dianggap sebagai cultural universal. Istilah 

cultural universal menunjukkan bahwa unsur-unsur tersebut bersifat 

universal, artinya dapat dijumpai pada setiap kebudayaan dimanapun di dunia 

ini. Menurut C. Kluckhon dalam Koentjaraningrat (1990:202) terdapat tujuh 

unsur kebudayaan yang dianggap sebagai cultural universal, yaitu: 

a. Bahasa. 

b. Sistem pengetahuan. 

c. Sistem organisasi. 

d. Sistem peralatan dan perlengkapan hidup manusia. 

e. Mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi. 

f. Religi (sistem kepercayaan). 

g. Kesenian. 

Upacara keagamaan atau sistem ritus merupakan salah satu unsur 

penting dalam sistem religi, selain emosi keagamaan dan dua unsur lainnya 

yaitu sistem keyakinan dan suatu umat yang menganut religi itu. 

Menurut Haviland (1985:197) bahwa agama atau religi dapat di 

pandang sebagai kepercayaan dan pola perilaku yang oleh manusia 

digunakan untuk mengendalikan aspek alam semesta yang tidak dapat 

dikendalikannya. Karena dalam semua kebudayaan yang dikenal tidak ada 
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sesuatu yang sungguh-sungguh dengan pasti dan 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, do’a, nyanyian, tari-tarian, sesaji, dan kurban yang 

diusahakan oleh manusia untuk memanipulasi mahluk dan kekuatan 

supranatural tersebut dapat terdiri atas Dewa, arwah leluhur dan roh-roh lain. 

Di dalamnya terdapat orang-orang tertentu yang memiliki 

pengetahuan khusus untuk berhubungan dengan mahluk-mahluk dan 

kekuatan itu, dan yang membantu orang lain dalam masyarakat waktu mereka 

mengadakan kegiatan ritual (keagamaan). Sejumlah mitos memberi rasio atau 

keterangan tentang sistemnya dengan cara yang sesuai dengan pengalaman 

orang di dunia tempat mereka hidup (Haviland, 1985:193). 

Sistem religi merupakan salah satu isi pokok dari tiap kebudayaan di 

dunia, menurut E.B. Tylor dalam William Haviland (1985:332) kebudayaan 

adalah sebagai komplek yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, 

kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan-kemampuan serta 

kebiasaan-kebiasaan yang dipadatkan oleh manusia sebagai anggota 

masyarakat. Sedangkan menurut Koentjaraningrat kebudayaan dapat 

didefinisikan sebagai keseluuhan gagasan dan karya manusia yang harus 

dibiasakan dengan belajar beserta keseluruhan dari hasil budi karyanya itu. 

Bertolak dari definisi kebudayaan menurut dua tokoh antropologi 

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam kebudayaan semua 

tercakup. Manusia dengan kemampuan akal budinya mengembangkan 
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berbagai macam tindakan dalam menghadapi tantangan alam sekitar atau 

lingkungan tempat manusisa itu tinggal dan hidup demi keperluan hidupnya. 

Berbagai macam tindakan tersebut diperoleh dengan belajar sesuai kondisi 

lingkungan. 

J.J Honigman dalam Koentjaraningrat (1989:187) membedakan tiga 

wujud kebudayaan, yaitu 1)ideas, 2)aktivities, 3)artifacts. Wujud pertama 

adalah ideas yang sifatnya abstrak, tidak dapat diraba atau difoto. Lokasinya 

ada dalam pikiran warga masyarakat di mana kebudayaan bersangkutan itu 

hidup wujudnya yaitu sistem keyakinan atau kepercayaan dan gagasan 

tentang Tuhan, Dewa-dewa, roh-roh halus, Neraka, Surga dan lain 

sebagainya, begitu pula dengan masyarakat Kalang mereka yakin bahwa di 

dunia akhirat ada Neraka dan Surga. 

Wujud kedua activities, wujudnya berupa upacara-upacara baik yang 

bersifat musiman maupun kadangkala. Namun dalam masyarakat Kalang 

pada saat ada orang yang meninggal maka satu tahun atau sependhak 

meninggalnya akan dilaksanakan upacara obong.   

Wujud artifact, yaitu berupa benda-benda suci dan benda-benda 

religius yang digunakan dalam upacara. Misalnya saja penganten atau boneka 

yang hendak dibakar, benda tersebut merupakan benda yang suci karena tidak 

boleh dihina dan dicaci. Walaupun itu hanya berupa kayu, selain penganten 

masih terdapat bermacam sesaji yang digunakan sebagai syarat untuk 

pelaksanaan upacara obong tersebut. 
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Ketiga sistem tersebut dalam kehidupan nyata tidak dapat 

dipisahkan. Kebudayaan ideal mengatur dan memberi arah kepada tindakan 

dan karya manusia, dan sebaliknya kebudayaan fisik membentuk suatu 

lingkungan hidup tertentu yang makin lama makin menjauhkan manusia dari 

lingkungan alamiah sehingga mempengaruhi pola-pola pembuatnya, bahkan 

juga cara berfikirnya (Koentjaraningrat, 1989:187-189). Dari ketiga unsur 

tersebut dapat dikaitkan dalam upacara obong pada masyarakat Kalang. 

5. Ritual dalam Religi 

Menurut Roger M. Keesing dalam bukunya Antropologi Budaya (1981:292) 

ritual adalah pola perilaku penuh hiasan dan diulang-ulang (pada umat manusia 

kebanyakan perilaku kolektif yang dipolakan oleh budaya). 

Sering halnya diartikan sebagai upacara keagamaan, yaitu perilaku penuh 

hiasan yang dipandang sebagai keramat. Sama halnya dengan upacara obong pada 

masyarakat Kalang, upacara tersebut dilakukan secara berulang-ulang setiap ada 

anggota masyarakat Kalang meninggal lebih tepatnya dilakukan pada satu tahun atau 

sependhak meninggal dunianya dan itu dapat dikatakan sebagai ritual. 

Sistem religi dalam suatu masyarakat dapat terlihat dalam upacara yang 

dilaksanakan. Kelakuan keagamaan yang dilaksanakan menurut tata kelakuan 

tertentu tersebut disebut upacara keagamaan atau religious ceremonies atau rites. 

Sistem upacara atau ritual adalah agama dalam praktik, dan doa serta persembahan 

sesajian yang merupakan bentuk-bentuk ritual yang umum dan mempunyai tujuan 

mencari hubungan manusia dengan Tuhan, Dewa-dewa atau mahluk halus yang 

mendiami alam gaib (Haviland, 1985:192). 
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Suatu religi menurut Koentjaraningrat (1990:80) terbagi kedalam 
lima komponen antara lain: 
a. Emosi keagamaan, menyebabkan manusia mempunyai sikap serba religi, 

merupakan suatu getaran yang menggerakkan orang manusia. Komponen 

emosi keagamaan inilah yang merupakan komponen utama dari gejala 

religi, yang membedakan suatu sistem religi dari semua sistem sosial 

budaya yang lain. 

b. Sistem keyakinan, merupakan wujud dan gagasan manusia yang 

menyangkut keyakinan dan konsepsi manusia tentang sifat-sifat Tuhan, 

tentang wujud dan alam gaib, tentang terjadinya alam dan dunia, tentang 

zaman akhirat, tentang wujud dan ciri-ciri kekuasaan sakti roh nenek 

moyang, roh alam, dewa-dewa, hantu dan mahluk halus lainnya. 

c. Sistem ritus dan upacara, berujud aktivitas dan tindakan seseorang dalam 

melakukan kebaktiannya kepada Tuhan, dewa-dewa, roh nenek moyang 

atau mahluk halus lainnya. Ritus dan upacara itu biasanya berlangsung 

berulang-ulang baik setiap hari, setiap tahun, atau kadang-kadang 

tergantung dari isi acaranya. Suatu ritus dan upacara religi biasanya 

terdiri dari suatu rangkaian satu, dua, atau beberapa tindakan seperti: 

berdo’a, bersujud, bersaji, berkurban, makan bersama, menari dan 

bernyanyi, berpuasa, bertapa, dan bersemedi. 

d. Peralatan yang digunakan dalam upacara religi, biasanya dipergunakan 

bermacam-macam sarana dan peralatan, seperti tempat atau gedung 

pemujaan, masjid, langgar, gereja, stupa, patung, orang suci, alat bunyi-
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bunyian suci, dan para pelaku upacara sering kali harus menggunakan 

pakaian yang juga dianggap mempunyai sifat suci. 

e. Umatnya atau kesatuan sosial yang menganut sistem keyakinan dan 

melaksanakan sistem ritus dan upacara. 

Dan kelima komponen tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Bagan 1: Lima komponen religi (Koentjaraningrat, 1982:44). 
Istilah emosi keagamaan adalah suatu getaran orang 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 sacred value. 

Getaran inilah yang merupakan salah satu penyebab munculnya 

suatu sistem ritus dan upacara keagamaan dalam sistem keyakinan yang 

bertujuan mencari hubungan dengan dunia gaib berdasarkan sistem 

kepercayaan tersebut. 

Sistem keyakinan 

Emosi keagamaan Umat Agama sistem ritus dan 

upacara 

Peralatan ritus dan upacara 
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Koentjaraningrat beranggapan bahwa sistem kepercayaan dalam 

suatu religi dipengaruhui oleh emosi keagamaan, tetapi sebaliknya, emosi 

keagamaan juga bisa terpengaruh oleh sistem kepercayaan. 

Sistem kepercayaan dalam suatu religi berujud pikiran dan gagasan 

manusia yang menyangkut keyakinan dan konsepsi manusia tentang segala 

keyakinan yang ada dalam kehidupan serta menyangkut sistem nilai dan 

sistem norma keagamaan, ajaran kesusilaan dan ajaran doktrin religi lainnya 

mengatur tingkah laku manusia. 

Dalam upacara obong pada masyarakat Kalang dapat dikaitkan 

kedalam lima komponen tersebut. Karena memiliki sifat yang keramat, 

mempercayai adanya dunia gaib atau mahluk halus, peralatan dan sarana 

yang digunakan, serta sistem ritus dari upacara tersebut. 

 
 

B. Masyarakat Kalang 

1. Wujud Kolektif Manusia  

Menurut Koentjaraningrat dalam bukunya Pengantar Ilmu 

Antropologi (2000:140) aneka warna tingkah-laku manusia memang tidak 

disebabkan karena ciri-ciri ras, melainkan karena kolektif-kolektif dimana 

manusia itu bergaul dan berinteraksi. Pada zaman sekarang ini wujud nyata 

dari kolektif-kolektif manusia adalah kolektif-kolektif besar yang terdiri 

dari banyak manusia, yang tersebar di muka bumi sebagai kesatuan-

kesatuan manusia yang erat, dan yang disebut negara-negara nasional. Pada 

akhir abad ke-20 ini hampir semua manusia di dunia tergolong dalam salah 
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satu negara nasional. Di Asia Tenggara, di mana kita hidup, tampak 

kesatuan-kesatuan manusia yang berwujud sebagai negara nasional besar-

kecil, seperti Indonesia, Malaysia, Singapore, Papua Nugini, Filipina, 

Vietnam, Laos, Kampuchea, Muangthai, dan Birma. Di Eropa Barat 

misalnya tampak kesatuan-kesatuan manusia yang juga berwujud sebagai 

negara nasional besar-kecil, seperti Inggris, Nederland, Perancis, Denmark, 

Jerman Barat, Belgia, Luxemburg, Lichtenstein dan banyak yang lain 

(Koentjaraningrat, 2000:141). 

Sebaliknya, dalam batas wilayah tiap negara nasional seperti yang 

tersebut di atas tampak kesatuan-kesatuan manusia yang lebih khusus, yang 

berbeda satu dengan lain disebabkan karena adat-istiadat dan bahasa suku-

bangsa, kadang-kadang juga karena agama, atau karena kombinasi dari 

keduanya. Dalam batas wilayah negara Indonesia misalnya, ada daerah 

Sumatera Utara dengan suku-bangsa Aceh yang berbeda dengan suku-bangsa 

Batak Toba, tidak hanya mengenai adat-istiadat maupun bahasanya, 

melainkan juga mengenai agamanya; suku-bangsa Aceh yang dominan Islam, 

dan suku bangsa Batak Toba yang dominan Kristen. Di Jawa ada dua macam 

suku-bangsa Jawa, yang walaupun sama adat-istiadat maupun bahasanya, 

berbeda mengenai agamanya, yaitu satu beragama Islam Santri dan lainnya 

beragama Islam Kejawen. Demikian juga dalam batas wilayah negara Inggris 

misalnya, ada suku-bangsa Anglosaxon yang terutama beragama Kristen 

Anglikan, dan suku-bangsa Irish yang terutama beragama Katolik; atau di 

batas wilayah negara Belgia di mana ada suku-bangsa Flam yang berbahasa 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


26 
 

 
 

Belanda, dan suku bangsa Waals yang berbahasa Perancis (Koentjaraningrat, 

2000:141). 

Lebih khusus, dalam tiap suku-bangsa ada kesatuan-kesatuan hidup 

yang lebih khusus lagi, yaitu desa-desa dan kota-kota, sedangkan di 

dalamnya manusia yang terkait dalam kesatuan-kesatuan khusus itu berwujud 

sebagai kelompok-kelompok kekerabatan, sedangkan organisasi-organisasi 

khusus itu berwujud sebagai misalnya perkumpulan-perkumpulan rekreasi, 

partai-partai politik, organisasi-organisasi dagang, badan-badan pendidikan 

dan lain-lain. Dalam suatu kota jumlah organisasi khusus seperti itu biasanya 

lebih besar daripada di desa. Manusia yang hidup di desa maupun di kota 

biasanya menjadi warga atau anggota dari lebih dari satu kelompok atau 

kesatuan hidup seperti itu. 

Walaupun semua suku-bangsa di negara-negara lain pada umumnya 

dan di Indonesia pada khususnya, mempunyai wujud seperti apa yang terurai 

diatas, sebagai contoh yang konkret akan kita tinjau lebih khusus salah satu 

suku bangsa, yaitu suku-bangsa Bali. Orang Bali juga hidup dalam desa-desa 

maupun dalam kota-kota di Pulau Bali. Salah satu contoh dari kota di Bali 

adalah misalnya Gilimanuk, Buleleng, Singaraja, Denpasar, Bangli, Gianyar, 

dan lain-lain. Di desa-desa di Bali ada kelompok-kelompok kekerabatan 

seperti dadia dan karang. Dan ada pula organisasi-organisasi untuk mengurus 

pertanian dan irigasi yang bernama subak, ada organisasi-organisasi untuk 

melaksanakan suatu pertukangan yang bernama seka, seperti seka tukang 

patung, seka tukang pandai besi, seka tukang ukir, seka pelukis, dan lain-lain; 
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ada organisasi-organisasi untuk kesenian atau untuk rekreasi yang juga 

disebut seka. Disamping itu sering terdapat juga berbagai organisasi yang 

sifatnya baru, seperti misalnya ranting-ranting partai politik, organisasi 

pramuka, koperasi desa, perkumpulan sepak bola dan sebagainya. Di kota-

kota di Bali kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi seperti tersebut 

diatas juga ada, malahan jumlahnya seringkali lebih besar, terutama dari 

jenis-jenis yang sifatnya baru, yaitu misalnya organisasi buruh, 

peerkumpulan sekolah, organisasi wanita, organisasi pegawai dari berbagai 

jawatan dan sebagainya (Koentjaraningrat, 2000:142). 

Aneka warna kesatuan hidup manusia dalam batas suatu kesatuan 

negara nasional mempunyai wujud yang lain. Aneka warna wujud ini tidak 

disebabkan karena ada suku-suku bangsa yang berbeda-beda, melainkan 

karena secara horisontal ada lapisan-lapisan sosial yang berbeda-beda. Warga 

dari suatu negara dapat kita golong-golongkan misalnya ke dalam golongan 

petani, golongan buruh, golongan pedagang, golongan pegawai, golongan 

bangsawan, dan lain-lain, yang masing-masing mempunyai pola-pola 

tingkah-laku, adat-istiadat, dan gaya hidup yang berbeda-beda. Golongan-

golongan seperti itu tadi seolah-olah merupakan lapisan-lapisan sosisal, 

karena ada peilaian tinggi rendah mengenai tiap golongan tadi oleh warga 

dari negara yang bersangkutan (Koentjaraningrat, 2000:142-143). 

2. Definisi Masyarakat 

Menurut Koentjaraningrat dalam bukunya Pengantar Ilmu 

Antropologi (2000:144) masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling 
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“bergaul”, atau dengan istilah ilmiah, saling “berinteraksi”. Suatu kesatuan 

manusia dapat mempunyai prasarana melalui apa warga-warganya dapat 

saling berinteraksi. Suatu negara modern misalnya, merupakan kesatuan 

manusia dengan berbagai macam prasarana, yang memungkinkan para 

warganya untuk berinteraksi secara intensif, dan dengan frekuensi yang 

tinggi. Suatu negara modern mempunyai suatu jaringan komunikasi berupa 

jaringan jalan raya, jaringan jalan kereta api, jaringan perhubungan udara, 

jaringan telekomunikasi, sistem radio dan TV, berbagai macam surat kabar di 

tingkat nasional, suatu sistem upacara pada hari-hari raya nasional dan 

sebagainya. Suatu negara yang geografinya kecil, dengan suatu wilayah darat 

yang kompak, tentu saja mempunyai potensi dan kemungkinan untuk 

berinteraksi lebih tinggi daripada suatu negara yang geografinya sangat luas 

dan terdiri dari beribu-ribu kepulauan yang letaknya terpencar, seperti halnya 

negara kita. 

Bahwa tidak semua kesatuan manusia yang bergaul atau berinteraksi 

itu merupakan masyarakat, karena suatu masyarakat harus mempunyai suatu 

ikatan lain yang khusus. Ikatan yang membuat suatu kesatuan manusia itu 

menjadi suatu masyarakat yaitu pola tingkah laku yang khas mengenai semua 

faktor kehidupannya dalam batas kesatuan itu. Pola tersebut harus bersifat 

mantap dan kontinyu; dengan perkataan lain, pola khas itu harus sudah 

menjadi adat istiadat yang khas. Dengan demikian suatu asrama pelajar, suatu 

akademi kedinasan, atau suatu sekolah, tidak dapat kita sebut masyarakat, 

karena meskipun kesatuan manusia yang terdiri dari muris, guru, pegawai 
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administrasi, serta para karyawan lain itu terikat dan diatur tingkah-lakunya 

oleh berbagai norma.  

3. Unsur-unsur Masyarakat 

Unsur-unsur masyarakat menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai 
berikut. 
a. Beranggotakan minimal dua orang. 

b.  Anggotanya sadar sebagai satu kesatuan. 

c. Berhubungan dalam waktu yang cukup lama yang menghasilkan manusia 

baru yang saling berkomunikasi dan membuat aturan-aturan hubungan 

antar anggota masyarakat. 

d. Menjadi sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan serta 

keterkaitan satu sama lain sebagai anggota masyarakat. 

Adanya bermacam-macam wujud kesatuan kolektif manusia 

menyebabkan bahwa kita memerlukan beberapa istilah untuk membeda-

bedakan berbagai macam kesatuan manusia tadi. Kecuali istilah yang paling 

lazim, yaitu masyarakat, ada istilah-istilah khusus untuk menyebut kesatuan-

kesatuan khusus yang merupakan unsur-unsur dari masyarakat, yaitu kategori 

sosial, golongan sosial, komunitas, kelompok, dan perkumpulan 

(Koentjaraningrat, 2000:143). 

Kategori sosial adalah kesatuan manusia yang terwujudkan karena 

adanya suatu ciri atau suatu kompleks ciri-ciri obyektif yang dapat dikenakan 

kepada manusia-manusia itu. Ciri-ciri obyektif itu biasanya dikenakan oleh 

pihak dari luar kategori sosial itu sendiri tanpa disadari oleh yang 

bersangkutan, dengan suatu maksud praktis tertentu. Misalnya, dalam 
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masyarakat suatu negara ditentukan melalui hukumnya bahwa ada kategori 

warga di atas umur 18 tahun, dan kategori warga di bawah 18 tahun, dengan 

maksud untuk membedakan antara warganegara yang mempunyai hak pilih 

dan warganegara yang tidak memiliki hak pilih dalam pemilihan umum.  

Dengan demikian tidak hanya pemerintah suatu negara atau 

pemerintah suatu ibu kota saja yang dapat mengadakan berbagai macam 

penggolongan seperti itu terhadap warga masyarakat (Koentjaraningrat, 

2000:149). 

Golongan sosial merupakan suatu kesatuan manusia yang ditandai 

oleh suatu ciri tertentu, bahkan seringkali ciri itu juga dikenakan kepada 

mereka oleh pihak luar kalangan mereka sendiri. Walaupun demikian, suatu 

kesatuan manusia yang kita sebut golongan sosial itu mempunyai ikatan 

identitas sosial. Hal itu disebabkan karena kesadaran identitas itu tumbuh 

sebagai respons atau reaksi terhadap cara pihak luar memandang golongan 

sosial tadi, atau juga karena golongan itu memang terkait oleh suatu sistem 

nilai, sistem norma, dan adat istiadat tertentu. 

Dalam masyarakat masih ada suatu kesatuan manusia yang dapat 

disebut golongan sosial, yaitu lapisan, atau klas sosial. Dalam masyarakat 

kuno misalnya ada lapisan-lapisan seperti lapisan bangsawan, lapisan orang 

biasa, lapisan budak dan sebagainya; dalam masyarakat masa kini ada lapisan 

petani, lapisan buruh, lapisan pegawai, lapisan pegawai tinggi, lapisan 

cendekiawan, lapisan usahawan dan sebagainya. Lapisan atau golongan 

sosial semacam itu terjadi karena manusia-manusia yang diklaskan 
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kedalamnya mempunyai suatu gaya hidup yang khas, dan karena berdasarkan 

hal itu mereka dipandang oleh orang lain sebagai manusia yang menduduki 

suatu lapisan tertentu dalam masyarakat. Lapisan itu dapat dianggap lebih 

tinggi atau lebih rendah, tergantung dari sudut orang yang memandang tadi. 

Karena warganya mempunyai gaya hidup khas yang sama, maka suatu 

lapisan atau klas sosial tentu dapat juga dianggap mempunyai suatu sistem 

norma yang sama, dan karena itu juga suatu rasa identitas golongan. 

Walaupun konsep golongan sosial dapat dibedakan dari konsep 

kategori sosial karena ada tiga syarat pengikat lagi, yaitu sistem norma, rasa 

identitas sosial, dan sudah tentu kontinuitas, namun konsep golongan sosial 

itu sama dengan konsep kategori sosial, dan tidak memenuhi syarat untuk 

disebut masyarakat. Hal itu disebabkan karena ada suatu syarat pengikat 

masyarakat yang tidak ada pada kedua-duanya, yaitu prasarana khusus untuk 

melakukan interaksi sosial (Koentjaraningrat, 2000:150). 

Kelompok dan perkumpulan. Suatu kelompok atau group juga 

merupakan suatu masyarakat karena memenuhi syarat-syarat, dengan adanya 

sistem interaksi antara para anggota, dengan adanya adat-istiadat serta sistem 

norma yang mengatur interaksi itu, dengan adanya kontinuitas, serta dengan 

adanya rasa identitas yang mempersatukan semua anggota tadi.  

Disamping ketiga ciri di atas, suatu kesatuan manusia yang disebut 

kelompok juga mempunyai ciri tambahan, yaitu organisasi dan sistem 

pimpinan, dan selalu tampak sebagai kesatuan dari individu-individu pada 
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masa-masa yang secara berulang-ulang berkumpul dan yang kemudian bubar 

lagi (Koentjaraningrat, 2000:154). 

Aneka warna kelompok dan perkumpulan. Perkumpulan dapat 

dikelaskan berdasarkan prinsip guna serta keperluannya atau fungsinya, dan 

dengan demikian ada perkumpulan-perkumpulan yang gunanya untuk 

keperluan mencari nafkah, untuk melaksanakan suatu mata pencaharian 

hidup atau memproduksi barang; pokoknya untuk keperluan ekonomi. 

Perkumpulan-perkumpulan semacam itu adalah misalnya perkumpulan 

dagang, suatu koperasi, suatu perseroan, suatu perusahaan dan sebagainya 

(Koentjaraningrat, 2000:158). 

4. Masyarakat Kalang 

Menurut Pontjosutirto dalam Laporan Hasil Penelitian Antropologis 

Orang-orang Golongan Kalang (1971:13), kalang adalah sebutan dari 

segolongan orang atau suku bangsa yang hidup di tempat-tempat tersebar di 

pulau Jawa, terutama di daerah di seluruh Jawa Tengah: dikatakan, bahwa 

dahulu mereka hidup mengembara dari hutan ke hutan, sedangkan makanan 

mereka ialah buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan hutan, juga dari binatang-

binatang buruan dan ikan yang mereka tangkap dari sungai-sungai. Cara 

perjalanan hidup mereka dalam antropologi terkenal dengan nama food 

gathering economics. 

Upacara obong sampai sekarang masih tetap dilakukan oleh 

masyarakat Kalang. Untuk menyesuaikan dengan zaman nampak bahwa 

pelaksanaan upacara itu mengalami perubahan. Tetapi dasar dan tujuannya 
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masih tetap dipegang teguh. Mereka menjaga amanat dari leluhur yang 

memberikan pesan agar supaya mengadakan upacara obong ketika ada 

keluarga yang meninggal dunia. (Pontjosutirto, 1971:23) 

Sejak zaman Hindu di Jawa mereka telah merupakan golongan yang 

telah dikenal orang. Mereka bertempat tinggal di daerah-daerah kerajaan 

kecil yang selalu sering berselisih dan berperang. Dengan demikian mereka 

sering terusir dan berpindah tempat, mengembara dari daerah satu ke daerah 

lain. Kalau kerajaan yang menguasai daerah dimana mereka bertempat 

tinggal itu kuat, mereka mengakui kekuasaan raja, akan tetapi apabila 

penguasa raja itu lemah, mereka akan melepaskan diri dan memperoleh 

kemerdekaan kembali. Sebaliknya, kalau mereka itu ditekan terlalu berat, 

mereka akan menyingkir dan mencari tempat kediaman baru yang dianggap 

aman, oleh karena pada waktu itu daerah di pulau Jawa ini masih cukup luas 

untuk maksud itu. 

Sering kali mereka dianggap sebagai golongan orang-orang yang 

berbahaya. Karena sewaktu-waktu didalam keadaan yang mendesak, mereka 

dapat mendatangi desa-desa yang berbatasan dengan hutan tempat tinggal 

mereka. Mereka mita sesuatu yang dibutuhkan dari penduduk desa-desa itu 

atau merampasnya (Pontjosutirto, 1971:13). 

Pada waktu Sultan Agung memerintah Mataram, golongan orang 

Kalang dianggap golongan yang dapat mengganggu ketentraman daerah 

kerajaan itu. Maka raja itu kemudian memberi perintah agar supaya orang-

orang Kalang itu ditangkapi dan dikumpulkan di dalam suatu daerah 
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tersendiri. Mereka dilarang untuk meninggalkan tempat yang telah ditentukan 

itu, sedangkan tempat itu diberi pagar tinggi dan kuat (Jawa = dikalang). 

Maka dari itu menurut perkiraan dari beberapa orang ahli, nama mereka 

berasal dari kata kalang, yang berarti batas. Dikalang (Jawa) berarti dibatasi 

atau dipagari. Kalangan adalah suatu tempat terbuka yang diberi batas 

berkeliling, digunakan untuk mengadu ayam, burung gemak, atau juga 

tempat untuk menyelenggarakan tari-tarian. Bulan kalangan, berarti bulan 

yang dikelilingi lingkaran cahaya, karena awan-awan putih disekitar bulan itu 

kena sinarnya. Jadi kata kalang itu mungkin sekali berasal dari kata kalangan, 

yaitu suatu daerah tertentu yang tertutup dengan pagar-pagar yang kuat, yang 

ditunjuk oleh Sultan Agung untuk tempat menetap bagi golongan orang-

orang tersebut diatas. Hingga dewasa ini kampung tempat tinggal orang-

orang Kalang disebut Kalangan juga. Misalnya di kota Solo, ada sebuah 

kampung yang bernama Kalangan, dahulu adalah tempat orang-orang abdi 

dalem Kalang, begitu pula di daerah kalurahan Banguntapan, Bantul 

Yogyakarta ada sebuah desa bernama Kalangan juga (Pontjosutirto 1971:14). 

 

C. Upacara Kematian 

1. Pandangan Masyarakat tentang Kematian 

Kematian di dalam kebudayaan apa pun hampir selalu disikapi 

dengan ritualisasi. Ada berbagai alasan mengapa kematian disikapi dengan 

ritualisasi. Dalam berbagai kebudayaan kematian juga dianggap bukan 

sebagai bentuk akhir atau titik lenyap dari kehidupan. Peristiwa kematian 
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juga ditangkap dengan sudut pandang dan pengertian yang berbeda-beda oleh 

setiap orang. Baik dengan ketakutan, kecemasan, pasrah, atau keikhlasan. 

a) Pandangan masyarakat Hindu tentang kematian 

“Kematian adalah perpisahan jasad dengan Roh. Mati menurut 

pandangan Hindu hanyalah berlaku bagi jasad, bukan untuk Roh” 

(http://www.parisada.org/index.php?option=com_content&task= 

vie&id=1090&itemid=79). Kematian hanyalah sebuah fenomena saja”.  Bagi 

Roh, jasad tidak lebih dari sekedar baju yang jika sudah lama atau rusak 

harus dilepas/dibuang untuk diganti dengan yang baru sebelum mendapat 

“selimut keabadian” di alam Moksa. Baik buruknya kualitas baju yang 

diperoleh kemudian bergantung dari daya beli “uang kebajikan” yang telah 

ditabungnya. Baju baru si Roh akan disandang pada reinkarnasinya. Baju 

yang paling mahal adalah bermerek “Manusia”, merek ini pun ada bermacam 

tingkatan, ada yang asli (kualitas utama), yang sedang, rendah bahkan yang 

imitasi. 

Gambaran perjalanan sang Roh antara kematian dan kelahiran 

kembali sebagai berikut : Roh berpindah dengan badan astral atau suksma 

sarira. Badan astral ini terjadi dan 19 tattwa atau prinsip, yaitu; 5 organ 

penggerak, 5 organ pengetahuan, 5 prana, pikiran, kecerdasan dan citta 

(bawah sadar) dan ahamkara atau keakuan (ego). Badan halus ini membawa 

segala jenis samskara atau kesan, serta wawasan atau kecenderungan-

kecenderungan dan Roh pribadi. Bila buah dan karma- karma baik telah 

dihabiskan. Ta menggabungkan dirinya dengan badan fisik yang baru dan 
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berinkarnai pada tempat di bumi ini. Yang penilakunya sudah baik mencapai 

kelahiran baik, dan yang perilakunya jahat ditanik ke dalam kandungan yang 

penuh dosa atau kelahiran yang lebih rendah. 

Hindu mengenal konsep PurusaPradhana, Brahman-Atman, Bhuana 

Agung-Bhuana Alit. Pada peristiwa “kematian”, Atman diharapkan kembali 

kepada Brahman, dan jasad (Bhuana Alit) kembali kepada alam (Ehuana 

Agung). Untuk proses kembalinya Bhuana alit ke Bhuana Agung, cara yang 

terbaik adalah dengan membakar (kremasi). Menurut Sri Swami Sivananda, 

kremasi memberikan manfaat yang tertinggi bagi Roh. Bila badan tidak 

dibakar, sang Roh/Jiwa masih dihubungkan dengan bumi. Roh terkatung-

katung mengitari badan yang sudah mati disebabkan oleh moha atau 

keterikatan pada badan fisik. Perjalanannya ke alarn surgawi terhalang 

karenanya. Jika dibakar, getaran-getaran yang dihasilkan dari pengucapan 

mantra dan persembahan sesajian air mampu memberikan hiburan dan 

menyenangkan Roh yang meninggal. 

b) Pandangan masyarakat Islam tentang kematian 

Kematian, yang dikenal sebagai berpisahnya ruh dari badan, 

merupakan sebab yang mengantar manusia menuju kenikmatan abadi. 

Kematian adalah perpindahan dari satu negeri ke negeri yang lain, 

sebagaimana diriwayatkan bahwa, “Sesungguhnya kalian diciptakan untuk 

hidup abadi, tetapi kalian harus berpindah dan satu negeri ke negeri (yang 

lain) sehingga kalian menetap di satu tempat.” (Abdul Karim AL-Khatib, 

I:217). 
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Kematian walaupun kelihatannya adalah kepunahan, tetapi pada 

hakikatnya adalah kelahiran yang kedua. “Kematian manusia dapat 

diibaratkan dengan menetasnya telur-telur” 

http://abasozora.wordperss.com/2009/12/07/pandangan-agama-islam-

tentang-makna-kematian/). Anak ayam yang terkurung dalam telur, tidak 

dapat mencapai kesempurnaan evolusinya kecuali apabila ia menetas. 

Demikian juga manusia, mereka tidak akan mencapai kesempurnaannya 

kecuali apabila meninggalkan dunia ini (mati). 

Dalam surat Al-Zumar (39): 42 dinyatakan bahwasanya, 

“Allah mewafatkan jiwa pada saat kematiannya, dan jiwa orang yang belum 

mati dalam tidurnya, maka Allah yumsik (menahan) jiwa yang ditetapkan 

baginya kematian, dan melepaskan yang lain (orang yang tidur) sampai pada 

batas waktu tertentu.” 

Kematian juga dikemukakan oleh Al-Quran dalam konteks 

menguraikan nikmat-nikmat-Nya kepada manusia. Nikmat yang diakibatkan 

oleh kematian, bukan saja dalam kehidupan ukhrawi nanti, tetapi juga dalam 

kehidupan duniawi. Karena tidak dapat dibayangkan bagaimana keadaan 

dunia kita yang terbatas arealnya ini, jika seandainya semua manusia hidup 

terus-menerus tanpa mengalami kematian. 
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c) Pandangan masyarakat Jawa tentang kematian 

“Orang Jawa memandang kematian bukan sebagai peralihan status 

baru bagi orang yang mati” 

(http://stevenwahid.blogspot.com/2010/05/kematian-dalam-pandangan-

hidup-org.html). Mereka (orang yang mati) diangkat lebih tinggi 

dibandingkan dengan orang-orang yang masih hidup. Segala status yang 

disandang semasa hidup ditelanjangi digantikan dengan citra kehidupan 

luhur. Dalam hal ini makna kematian di kalangan orang Jawa mengacu pada 

pengertian kembali ke asal mula keberadaan (sangkan paraning dumadi). 

Kematian dalam kebudayaan Jawa (juga dalam kebudayaan lain) 

hampir selalu disikapi bukan sesuatu yang selesai. Titik. Kematian selalu 

meninggalkan ritualisasi yang diselenggarakan oleh yang ditinggal mati. 

Setelah orang mati, maka ada penguburan yang disertai doa-doa, sesajian, 

selamatan, pembagian waris, pelunasan hutang, dan seterusnya. Oleh karena 

penyebab kematian, maka pengertian mati juga diberi istilah yang berbeda-

beda. Ada mati wajar, mati sial, mati konyol, dan sebagainya. Masing-masing 

pengertian mati ini selalu berkaitan erat dengan konstruksi sosial dari 

masyarakat yang melingkupinya. 

Dalam masyarakat Jawa kematian juga melahirkan apa yang disebut 

ziarah atau tilik kubur. Hal ini semakin menegaskan bahwa kematian 

bukanlah akhir dari segalanya. Ikatan antara si mati dan yang hidup 

dipertautkan kembali lewat aktivitas ziarah kubur. Tradisi ini secara tersirat 

juga menimbulkan sebuah pengharapan bagi yang masih hidup bahwa yang 
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telah mati, yang telah berada di dunia sana dapat menyalurkan berkah dan 

pangestu kepada yang masih hidup. Hal ini dipandang dapat menjadi salah 

satu faktor keberhasilan bagi kehidupan orang yang telah ditinggalkan si 

mati. Baik keberhasilan material maupun spiritual. 

d) Pandangan Masyarakat Kalang Tentang Kematian 

Kematian adalah akhir dari kehidupan di dunia, ketiadaan nyawa 

dalam organisme biologis. Semua makhluk hidup pada akhirnya mati secara 

permanen, baik dari penyebab alami seperti penyakit atau dari penyebab tidak 

alami seperti kecelakaan. Setelah kematian tubuh makhluk hidup mengalami 

pembusukan. Bisa saja kematian itu adalah hal yang menyenangkan, atau 

bisa saja itu hal yang paling mengerikan yang ada didunia (Maharkesti, 

1993:23) 

Orang Kalang mempunyai kepercayaan bahwa semua hal yang kita 

lihat ini seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda lainnya 

mempunyai roh. Oleh karena itu roh-roh tersebut memiliki kekuatan dan 

kehendak, sehingga kalau marah bisa membahayakan manusia dan apabila 

gembira dapat menguntungkan manusia (Maharkesti, 1993:24)/ 

e) Pandangan Masyarakat Kalang tentang Kehidupan Setelah Mati 

Masyarakat Kalang mempunyai pandangan bahwa manusia selain 

hidup di dunia akan mempunyai kehidupan lagi di alam “sana” yaitu alam 

setelah kita meninggal. Sehingga masyarakat Kalang senantiasa mengadakan 

upacara kematian yaitu upacara obong dengan maksud selain sebagai 
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penyempurna almarhum, sekaligus juga untuk meningkatkan kesejahteraan 

mahluk halus tersebut di alam “sana”. 

Di dalam penyelenggaraan upacara obong banyak sekali makanan, 

benda-benda maupun binatang yang dijadikan korban. Perangkat ini 

mempunyai fungsi untuk dipatuhi oleh seluruh peserta upacara. (Maharkesti, 

1993:44). 

Masyarakat Kalang meyakini bahwa dengan melakukan upacara 

obong, maka benda-benda beserta sesajian yang diobong akan sampai ke 

dunia mahluk halus. Mereka membakar rumah-rumahan dengan maksud agar 

supaya roh almarhum mempunyai tempat untuk berteduh. Mereka membakar 

saji-sajian dimaksudkan sebagai bahan makanan untuk almarhum dan sebagai 

bekal dalam perjalanan menuju surga. 

2. Upacara Kematian 

Hertz dalam Koentjaraningrat (1990) menganggap bahwa upacara 

kematian selalu dilakukan manusia dalam rangka adat istiadat dan struktur 

sosial dari masyarakatnya, yang berwujud sebagai gagasan kolektif. Dengan 

demikian analisa terhadap upacara kematian harus lepas dari segala perasaan 

pribadi para pelaku upacara terhadap orang yang meninggal, dan harus 

dipandang dari sudut gagasan kolektif mengenai gejala kematian yang 

terdapat pada banyak suku bangsa di dunia adalah gagasan bahwa mati itu 

berarti suatu proses peralihan dari suatu kedudukan sosial yang tertentu ke 

kedudukan sosial yang lain. Dalam peristiwa mati, manusia beralih dari suatu 

kedudukan sosial dalam dunia ini ke suatu kedudukan sosial, dalam dunia 
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mahluk halus. Dengan demikian upacara kematian tidak lain dari pada 

upacara inisiasi. 

Tidak hanya bagi orang yang meninggal suatu upacara kematian itu 

suatu inisiasi, juga bagi kaum kerabatnya yang dekat. Ini disebabkan karena 

mereka berhubungan dekat dengan suatu hal yang keramat, dan karena itu 

mereka menjadi keramat juga (Koentjaraningrat, 1990:71-72). 

Dengan demikian upacara kematian itu mengandung berbagai unsur 

yang bagi para kerabat itu berarti suatu inisiasi peralihan dari anggota dunia 

biasa menjadi anggota keramat. Dan nanti apabila syarat-syarat bagi orang 

yang meninggal itu sudah dipenuhi seluruhnya, maka ada upacara-upacara 

bagi kaum kerabat yang meninggal, yang berupa suatu inisiasi peralihan dari 

alam sacre kembali ke alam dunia biasa. 

Berhubungan dengan hal itu Hertz menunjukkan bahwa jenazah dan 

juga orang-orang yang berhubungan dengan jenazah itu, yaitu misalnya kaum 

kerabatnya yang dekat, merupakan hal-hal yang tidak dapat didekati oleh 

sembarang orang mereka merupakan objek-objek sacre (Koentjaraningrat, 

1982:30). 

Dapat dilihat tentang upacara kematian dalam hal menyempurnakan 

atau menyucikan roh jenazah yang meninggal pada masyarakat Kalang di 

Yogyakarta. Dalam buku laporan hasil penelitian yang berjudul orang-orang 

golongan Kalang oleh Soelardjo Pontjosutirto (1971) disebutkan tentang 

upacara kematian masyarakat Kalang yang ada di Yogyakarta. 
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Pada waktu ada orang dari golongan Kalang meninggal dunia maka 

jenazah akan dipelihara dan dikuburkan menurut adat kebiasaan seperti apa 

yang dilakukan oleh orang Jawa pada umumnya. Mereka mengadakan 

selamatan-selamatan, seperti selamatan hari pertama pada waktu orang 

meninggal yang disebut surtanah. Tiga hari kemudian orang mengadakan 

selamatan lagi, disebut druna. Demikian juga pada hari yang ketujuh, 

keempat puluh, keseratus dan setahun kemudian orang mengadakan 

selamatan semacam itu. 

Pada hari seribu, diadakan selamatan dan dikatakan selamatan ini 

adalah selamatan yang terbesar, apabila dibandingkan dengan selamatan yang 

terdahulu. Lagi pula selamatan ini adalah merupakan upacara yang terakhir 

yang diadakan bagi orang yang meninggal bagi masyarakat Kalang. Dengan 

demikian upacara selamatan ini sering disebut entas-entas. Dan dalam 

upacara ini yang terpenting diadakan adalah adat obong. 

Untuk mengadakan upacara entas-entas orang membutuhkan biaya 

yang tidak sedikit. Maka biasanya lama sebelumnya orang harus mengadakan 

persiapan-persiapan atau dapat juga upacara itu diselenggarakan tidak pada 

waktu seribu hari orang meninggal, melainkan boleh ditunda, sehingga biaya 

untuk keperluan upacara itu telah tersedia. Begitu pula bagi keluarga-

keluarga yang kurang mampu untuk mengadakan selamatan sendiri dapat 

menggabungkan diri kepada keluarga yang sedang mengadakan upacara 

obong. Hal semacam itu disebut bela. Adat demikian mengigatkan kita 

kepada upacara pembakaran mayat atau ngaben di Bali. Pada upacara inipun 
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keluarga-keluarga yang tidak mampu menyelenggarakan sendiri banyak yang 

mengikut sertakan pembakaran mayat anggota keluarga kepada keluarga 

kaya yang sedang menyelenggarakan ngaben. 

Pada upacara obong orang yang mempunyai peranan penting adalah 

dukun, yang selama upacara itu berkewajiban memimpin dan mengatur 

jalannya upacara. Dia adalah satu-satunya orang yang mengetahui macam-

macam dan perlengkapan yang harus disediakan didalam upacara tersebut. 

Seorang dukun obong itu harus seorang perempuan dan jabatan itu bersifat 

turun-temurun. 

Orang kedua yang termasuk orang penting adalah orang yang diberi 

tugas tugas untuk membuat puspa. Ia adalah seorang laki-laki keturunan 

pembuat boneka puspa semula keturunan dukun pancar laki-laki. Sebab 

apabila tidak demikian, menurut kepercayaan orang yang tidak berhak 

apabila berani melakukan pekerjaan itu akan mengalami kecelakaan. puspa 

adalah sebuah golek dibuat dari kayu jati dan diberi pakaian sesuai dengan 

jenis kelamin orang yang meninggal tersebut. 

Pada pelaksaaan upacara itu orang menyembelih seekor kerbau. 

Setelah dikuliti diambil daging dan isi perutnya. Dengan demikian kerbau itu 

tinggal tengkorak dan kulitnya saja. Kerangka itu lalu dibawa masuk kedalam 

rumah, diletakkan ditengah-tengah ruangan dan diatur sedemikian rupa, 

sehingga seolah-olah kerbau itu hidup dalam keadaan menderum. Diatas 

punggungnya ditauhkan sehelai kain putih, seolah-olah merupakan pelana 

dan kemudian dihiasi dengan untaian-untaian bunga-bungaan. Daging dan isi 
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perut kerbau itu digunakan untuk keperluan selamatan dan lauk-pauk untuk 

menjamu para tamu. 

Malam sebelum hari upacara dimulai telah diadakan selamatan yang 

disebut Ngandhek-andegi, semacam midodareni di dalam upacara 

perkawinan. Upacara ini dimaksudkan untuk mengundang arwah yang akan 

dibakar, agar supaya masuk kedalam puspa. 

Pada pagi harinya, rangkaian upacara obong dimulai. Dukun 

ditugaskan untuk memimpin upacara. Dan ia menyiapkan segala sesaji dan 

perlengkapan lain yang diperluka dalam upacara. 

Dukun membuat sekul kuku, yaitu nasi yang dicampur dengan abon. 

Mengapa nasi itu dinamakan nasi kuku, ada yang berpendapat kata kuku 

mula-mula berasal dari akta kukut, yang berarti selesai, bubar, atau mati. Jadi 

macam nasi yang dipergunakan didalam upacara kematian. Nasi itu 

kemudian oleh dukun dijual kepada sanak saudara orang yang meninggal, 

dahulu dengan macam-macam uang logam namun sekarang karena jarang 

ada uang logam maka digunakan uang kertas. Jumlah uang yang diberikan 

tidak ditentukan, melainkan menurut kerelaan hati mereka masing-masing. 

Dan kemudian uang hasil pendapatan dari penjualan itu ditaruh didalam 

sebuah baskom. 

Pada petang harinya, seperti pada waktu perhelatan pada umumnya, 

di rumah bagian depan telah penuh dengan tamu-tamu mereka itu dijamu 

juga dengan makan dan minum. Pada ruangan lain biasanya terdapat 

beberapa orang yang diberi tugas untuk membaca tahlil berbeda dengan 
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perhelatan-perhelatan lain, meskipun banyak orang yang berkumpul, suasana 

pada waktu itu tenang dan khidmad. 

Pintu yang menghubungkan ruang tengah depan dengan ruang depan 

ditutup, di dalam ruangan tengah itu hanya para anggota keluarga yanag 

meninggal saja yang diperkenankan hadir. Mereka duduk menghadapi 

kerangka kerbau yang terletak di tengah-tengah ruangan, membelakangi bilik 

tengah. Di samping kerangka kerbau dalam ruangan itu terdapat pula sebuah 

balai-balai yang penuh berisi sajian-sajian. Di tengah-tengah terletak puspa. 

Golek itu dimasukkan untuk menggambarkan orang yang telah meninggal, 

sedangkan kerbau sebagai binatang tunggangan di alam baka. 

Kira-kira setelah selesai magrib, diadakan acara mengarak puspa 

berkeliling mengitari kerangka kerbau. Upacara berkeliling semacam ini 

diadakan tiga kali. Pertama pada kira-kira pukul 19.00, kedua kira-kira pada 

pukul 23.00 dan yang terakhir pada pukul 1.00 apabila oranng yang 

meninggal itu laki-laki, sedangkan apabila yang meninggal itu orang 

perempuan maka diadakan pada pukul 3.00 dini hari. 

Orang yang berkewajiban membawa puspa adalah anak laki-laki 

pertama yang masih hidup dari orang yang meninggal, anak laki-laki kedua 

berkewajiban membawa kapak dan tatah yang harus dipukul-pukulkan 

selama upacara berkeliling itu, anak laki-laki ketiga menghalau seekor itik 

sedangkan anak-anak dan anggota keluarga lainnya mengikuti dari belakang. 

Pada waktu upacara berlangsung, dukun diserahi untuk memimpin 

upacara itu membakar dupa dan mengucapkan mantera, dengan 
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mengucapkan alfatihah dan do’a selamat untuk keselamatan orang yang 

meninggal dan untuk kebahagiaan keluarga yang ditinggalkan. Pada tiap-tiap 

upacara itu orang mengitari kerangka kerbau itu tiga kali. 

Dalam puspa itu tadi beberapa kali ditunggangkan diatas punggung 

kerbau itu, sedangkan tatah senantiasa dipukul-pukulkan pada kapak dan itik 

yang dihalau berkali-kali dicambuk dengan lidi agar supaya terus 

bersembunyi. Dengan demikian suasana di dalam ruangan tengah itu dengan 

sendirinya agak gaduh. 

Setelah itu puspa diletakkan di rumah tersebut ditaruhkan diatas 

tempat tidur yang telah disediakan. Dukun lalu mendekat dan berdiri di depan 

rumah itu seraya mengucapkan mantera lagi. Kemudian ia memerintahkan 

agar rumah tersebut dibakar. Salah seorang anggota keluarga bertindak 

membakarnya. 

Setelah api yang membakar rumah dan puspa itu padam, puspa dan 

barang-barang yang terdapat dalam rumah kecil tersebut ditaruhkan di dalam 

baskom atau bakul. Dukun lalu mengucapkan mantera lagi, kemudian abu itu 

dilabuh, dibuang kedalam sungai bersama uang hasil penjualan nasi kuku 

begitu pula nasi kukunya. Setelah selesai upacara pembakaran puspa, pada 

pagi hari itu diadakan kenduri, dengan sajian nasi uduk dan bermacam-

macam jenang. Sedangkan saji-sajian yang tidak dikendurikan menjadi hak 

dukun. Hingga disini berakhirlah upacara obong yang dilakukan oleh orang-

orang golongan Kalang dan upacara tersebut sampai sekarang masih tetap 

dilakukan oleh masyarakat Kalang namum untuk menyesuaikan zaman 
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nampak bahwa pelaksanaan itu juga mengalami perubahan, tetapi dasar dan 

tujuannya masih tetap dipegang teguh. 

3. Upacara Obong 

Menurut Maharkesti dalam bukunya Upacara Obong di Gombong 

(1993:28) upacara obong merupakan upacara selamatan kematian bagi 

masyarakat Kalang. Kalang adalah sebuah nama dari salah satu masyarakat 

yang tinggal di Jawa, terutama Jawa Tengah bagian selatan, antara lain 

Gombong, Cilacap, Adipala, dan Yogyakarta antara lain di Wonosari dan 

Bantul, serta sebagian kecil Jawa Timur antara lain Tulungagung dan 

Malang. Sedang kata Kalang berasal dari bahasa Jawa yang artinya dalam 

bahasa Indonesia adalah batas. 

Orang Kalang dibagi menjadi dua golongan. Kedua golongan itu 

adalah goongan Kalang obong dan golongan Kalang kamplong. Golongan 

Kalang obong adalah golongan Kalang dari keturunan laki-laki dan berhak 

mengadakan upacara obong, sedang golongan Kalang kamplong adalah 

golongan Kalang dari keturunan perempuan maka tidak berhak mengadakan 

upacara obong karena dianggap golongan yang tidak murni lagi, sebab 

suaminya berasal dari luar Kalang. 

Tujuan utama mengadakan upacara obong adalah untuk 

melaksanakan amanat para leluhur masyarakat Kalang supaya anak-cucu 

mereka menyempurnakan arwah nenek moyang mereka. Selain itu upacara 

obong mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung pada aspek-

aspek kehidupan, yang berkenaan dengan upacara itu, antara lain: 
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a) Dengan melaksanakan upacara obong ini para anggota Kalang 

obong akan memperoleh kepuasan emosi religius karena telah 

dapat memenuhi amanat leluhur yang dirasa sebagai utang 

sehingga kalau sudah melasanakan upacara itu ada rasa tentram 

dalam  hati. Ketentraman ini merupakan pintu keberhasilan. Juga 

untuk memperlihatkan bakti anak terhadap orang tua atau leluhur 

mereka.  

b) Memohon kepada Tuhan semoga mengampuni segala kesalahan 

yang diperbuat oleh arwah leluhur pada waktu masih hidup 

sehingga sempurnalah arwahnya di alam baka serta selamat dan 

bahagialah orang yang ditinggal. 

c) Merupakan arena sosial, karena tempat berlangsungnya upacara 

dapat merupakan tempat pertemuan antara warga masyarakat 

setempat dengan masyarakat yang lain. 

 

D. Kerangka Berfikir 

Kerangka konseptual memaparkan dimensi-dimensi kajian utama, 

faktor-faktor kunci, variabel-variabel, dan hubungan-hubungan antara 

dimensi yang disusun dalam bentuk narasi atau grafis. 

Kerangka teoritik dalam penelitian ini adalah penyampaian pesan 

secara simbolik melalui penyelenggaraan upacara dengan segala 

perlengkapan, selamatan dan tahap-tahap pelaksanaan upacara obong, 
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seringkali sukar ditangkap secara rasional dan dalam hal ini kepekaan rasa 

sangat diperlukan untuk dapat memahami makna upacara tersebut. 

Dalam penelitian ini kerangka konseptual mengenai proses dan 

makna yang terkandung dalam upacara obong pada masyarakat Kalang dapat 

dikaitkan dengan teori Koentjaraningrat mengenai lima komponen religi. 

Bertolak dari kelima komponen, maka kerangka penelitiannya dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bagan 2: Kerangka Teoritik 

Keterangan: 

Sistem ritus dan upacara berwujud aktivitas seseorang dalam 

melaksanakan amanat dari nenek moyang atau leluhur,  dari situ 

biasanya dipergunakan bermacam-macam sarana dan peralatan dari 

pelaksanaan upacara dapat berwujud tempat, sesaji ataupun peralatan 

lain yang digunakan dalam sebuah ritus atau ritual. Begitu juga 

dengan umatnya atau kesatuan sosial yang menganut sistem 

keyakinan dalam melaksanakan sistem ritus atau ritual dalam upacara 

obong. 

Sistem keyakinan dalam suatu religi berujud pikiran dan 

gagasan manusia yang menyangkut keyakinan dan konsepsi manusia 

Sistem keyakinan 

Umat agama Sistem ritus dan upacara Peralatan dalam upacara 
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tentang segala keyakinan yang ada dalam kehidupan serta 

menyangkut sistem nilai dan sistem norma keagamaan, ajaran 

kesusilaan dan ajaran doktrin religi lainnya yang mengatur tingkah 

laku manusia. 

Komponen religi dari sistem keyakinan, ritus dan upacara, 

peralatan ritus dan upacara, serta umat agama mempunyai kaitan yang 

erat satu sama lain dan saling mempengaruhi, dan dari situ dapat 

dilihat bahwa upacara tersebut mempunyai sifat yang keramat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Dasar Penelitian 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur 

analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara 

kuantifikasi lainnya (Moleong 2009:6). 

Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan 

mereka yang diteliti yang rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik 

dan rumit. Definisi ini lebih melihat perspektif empirik dalam penelitian yaitu 

memandang sesuatu upaya membangun pandangan subjek penelitian yang 

rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit (Moleong 

2009:6). 

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif karena disesuaikan 

dengan tujuan pokok penelitian, yaitu untuk mendeskripsikan proses dan 

makna upacara obong pada masyarakat Kalang. Deskripsi tersebut berasal 

dari wawancara dan observasi yang akan dilakukan dalam penelitian. 

Deskripsi hasil penelitian berupa kata-kata tidak berupa angka-

angka atau hitungan sehingga lebih tepat menggunakan metode kualitatif. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di desa Montongsari Kecamatan Weleri 

Kabupaten Kendal dimana masih ada masyarakat Kalang yang melakukan 

upacara obong tersebut. 

51 
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Kabupaten Kendal merupakan daerah pantai utara dalam 

penyelidikan daerah-daerah yang terkenal sebagai kediaman orang-orang 

golongan Kalang (Pontjosutirto, 1971). Sebelah barat berbatasan dengan 

Kecamatan Gringsing, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan 

Ringinarum, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Rowosari. 

Penelitian dengan mengambil wilayah atau daerah ini sebagai lokasi 

penelitian berdasarkan pertimbangan bahwa di desa Montongsari Kecamatan 

Weleri Kabupaten Kendal masih ada masyarakat Kalang yang melakukan 

upacara obong. 

C. Fokus Penelitian 

Adapun fokus masalah yang ada dalam penelitian ini adalah: 

1. Tradisi upacara obong masih dipertahankan oleh masyarakat Kalang di Desa 

Motongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal yang meliputi: 

a) dilihat dari faktor kepercayaan; 

b) dilihat dari faktor sejarah; 

c) dilihat dari faktor budaya. 

2. Pelaksanaan upacara obong pada masyarakat Kalang di Desa Montongsari 

Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal yang meliputi:  

a) persiapan upacara obong; 

b) waktu dan tempat dilaksanakannya upacara obong. 

3. Dampak upacara obong terhadap sosial kemasyarakatan Desa Montongsari 

Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal yang meliputi:  

a) dampak terhadap kepercayaan; 
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b) dampak terhadap sosial kemasyarakatan. 

D. Sumber Data Penelitian 

Sumber-sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

meliputi informan dan tempat diselenggarakan upacara. 

1. Informan adalah individu atau seorang pembicara asli yang berbicara dengan 

mengulang kata-kata, frasa dan kalimat dalam bahasa atau dialeknya sebagai 

model imitasi dan sumber informasi (Spradley, 1997). Yang dimaksud 

dengan informan yaitu orang-orang yag dapat memberikan informasi atau 

keterangan atau data yang diperlukan oleh peneliti. Informan di sini adalah 

orang-orang dari masyarakat Kalang yang dapat dipercayai dan mengetahui 

obyek yang diteliti. Mereka terdiri dari dukun upacara obong, sesepuh atau 

tetua adat, orang yang membuat puspa, dan anggota masyarakat Kalang.   

2. Tempat di selenggarakan upacara obong dan peristiwa pelaksanaan upacara 

obong pada masyarakat Kalang. Yang lebih tepatnya di Desa Montongsari 

Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Sesuai dengan pendekatan kualitatif dan jenis sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka beberapa tehnik pengumpulan data 

yang digunakan adalah metode wawancara, metode observasi, metode 

dokumentasi. 

1. Metode Observasi 
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Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek penelitian. 

Tehnik observasi ini biasanya diartikan sebagai pengamatan terhadap sistem 

fenomena yang diselidiki. 

Pengamatan yang dilakukan secara cermat sebagai salah satu cara 

penelitian ilmiah, yang paling sesuai dengan kondisi penelitian yang serba 

terbatas bagi segi pendataannya maupun sumber tertulisnya (Marlin, 2006).  

Pada saat melakukan observasi peneliti terjun langsung ke lokasi 

penelitian, melakukan pengamatan serta melakukan pencatatan data hasil 

pengamatan yang diperoleh dengan melihat dari awal persiapan sampai 

dengan akhir penyelenggaraan upacara sehingga peneliti tidak lupa meskipun 

data yang diperoleh masih berupa gambaran. 

Dalam hal ini dilakukan pengamatan terhadap proses dari upacara 

obong pada masyarakat Kalang dan menanyakan makna-makna yang 

terkandung dalam upacara dapat berupa sesajinya, mantra atau bacaannya, 

aktivitas-aktivitasnya, dan lain-lainnya pada mada masyarakat Kalang 

Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal. 

Dalam menggunakan teknik observasi ini dapat mengandalkan 

pengamatan dan ingatan. Untuk mempermudah pengamatan dan ingatan 

maka dalam penelitian ini digunakan catatan, tape recorder, dan kamera. 

 

2. Metode Wawancara 

Wawancara yaitu jenis percakapan yang terjadi dengan penduduk 

asli (Spradley, 1997:71). Menurut Koentjaraningrat wawancara yaitu tehnik 
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pengumpulan data dengan mewawancarai atau tanya jawab secara langsung 

dengan pelaku sebagai sumber data primer maupun data sekunder. 

Metode ini menggunakan interview guide atau pedoman wawancara 

yang mengandung daftar pertanyaan yang akan ditanyakan (Koentjaraningrat, 

1983:144). 

Teknik ini dilakukan secara luwes, akrab dan penuh kekeluargaan 

dan santai. Kelonggaran ini diharapkan mampu mengorek dan menangkap 

kejujuran informan, sehingga diperoleh informasi yang sebenarnya. 

Alat yang digunakan dalam wawancara ini adalah tape recorder dan 

catatan. Catatan, digunakan untuk mencatat istilah yang jarang ditemukan 

atau istilah baru yang muncul dari hasil wawancara dengan masyarakat 

Kalang. 

Dalam wawancara ini akan digali informasi mengenai proses dan 

makna upacara obong. Yang mencakup nama upacara, waktu dan tempat 

penyelenggara upacara, persiapan upacara, sesaji dan makna simbolik 

upacara, jalannya upacara, serta nilai-nilai yang terkandung dalam upacara 

obong pada masyarakat Kalang di desa Montongsari, Kecamatan Weleri, 

Kabupaten Kendal. 

3. Metode Dokumentasi 

Tehnik ini digunakan untuk memperoleh data dengan cara 

mengambil atau mengutip suatu dokumen atau catatan yang sudah ada yang 

telah terekomendasikan yang berkaitan dengan upacara obong sehingga akan 

dapat menambah kesempurnaan dan kelengkapan dalam penelitian ini. 
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Dokumentasi digunakan dengan cara mengambil catatan atau 

dokumen yang berkaitan dengan upacara obong, dan mengambil data yang 

dari Desa tentang monografi penduduk dan sebagainya. Selain itu juga 

mengambil gambar dari pelaksanaan upacara obong sejak awal sampai 

berakhirnya upacara, begitu pula merekam wawancara dengan informan. 

Untuk mengambil dokumentasi tersebut diusahakan harus datang langsung 

ke tempat upacara obong yang sedang melangsungkan upacara tersebut lebih 

tepatnya di desa Montongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal. Dalam 

kesempatan ini tape recorder digunakan untuk merekam wawancara, buku 

untuk mencatat hal-hal yang asing menurut peneliti dan kamera untuk 

mengambil gambar pelaksanaan upacara obong dari tiap-tiap tahapnya. 

F. Validitas Data 

Validitas data merupakan faktor penting dalam penelitian. Oleh 

karena itu perlu pemeriksaan data sebelum analisis dilakukan. Ada beberapa 

teknik pemeriksaan data yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan atau 

mengetahui validitas data. 

Validitas data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan tehnik pemeriksaan data. 

Menurut Moleong, teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 

2002). 
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Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

tehnik pemeriksaan dengan memanfaatkan penggunaan sumber berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh dengan jalan, seperti yang dikemukakan Moleong (2002:170) 

sebagai berikut. 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan di depan umum dengan apa yang 

dikatakan secara pribadi 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat 

dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan 

menengah atau tinggi, orang berada dan orang pemerintahan. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan 

(Moleong, 2002). 

 

G. Tehnik Analisis Data 

Data yang diperoleh dari penelitian diolah sehingga diperoleh 

keterangan-keterangan yang berguna, selanjutnya dianalisis. Dalam 

penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. 

Pengertian analisis data kualitatif adalah upaya yang berlanjut, 

berulang dan terus menerus. Analisis data kualitatif terdiri dari alur kegiatan 
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yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik 

kesimpulan atau verivikasi.  

1. Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data yaitu suatu proses kegiatan pengumpulan data 

melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi untuk mendapatkan data 

yang diperlukan. 

 

2.  Reduksi Data 

Miles dan Huberman (1992:16) mengemukakan, reduksi data 

sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan, transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan 

lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian 

berlangsung. 

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data 

dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya 

dapat ditarik  dan diverifikasi. 

 

3.  Penyajian Data 

Miles dan Huberman (1992:17) mengemukakan bahwa yang 

dimaksud dengan penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi 

yang tersusun dengan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan 

dan pengambilan tindakan. 
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Penyajian data merupakan analisis merancang deretan dan kolom-

kolom sebuah matriks untuk data kualitatif dan menentukan jenis dan bentuk 

data yang dimasukkan ke dalam kotak-kotak matriks. 

4.  Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan tinjauan terhadap catatan yang telah 

dilakukan di lapangan. Penarikan kesimpulan sebenarnya hanyalah sebagian 

dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga 

diverifikasi selama kegiatan berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat 

pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama menulis 

dan sebagai suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan. 

“Kesimpulan adalah tinjauan ulang pada catatan di lapangan atau 

kesimpulan dapat ditinjau sebagai makna yang muncul dari data yang harus 

diuji kebenaran kekokohannya, dan kecocokannya, yitu yang merupakan 

validitas” (Miles dan Huberman, 1992:19). 

Ketiga alur kegiatan diatas bila digambarkan adalah sebagai berikut: 

 

  

 

 

 

 

Bagan 3. Komponen-komponen analisa data: model interaktif (Miles dan 

Huberman, 1992:20). 

Pengumpulan penyajian Data 

Kesimpulan-
kesimpulan 

Penafsiran/Verifikasi 

Reduksi Data 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Daerah Penelitian 

a. Lokasi 

Masyarakat Kalang yang berada di daerah Kabupaten Kendal 

antara lain di Kecamatan Gemuh, Rowosari dan Weleri. Kecamatan 

Weleri terdiri dari enam belas Desa, namun yang masih terdapat 

masyarakat Kalang hanya tiga Desa yaitu Sidomukti, Tratemulyo, dan 

Montongsari. Perlu diketahui bahwa yang dikaji dalam penulisan ini 

adalah masyarakat Kalang yang berada di Desa Montongsari Kecamatan 

Weleri Kabupaten Kendal. 

Desa Montongsari berbatasan dengan: sebelah barat, Desa 

Tratemulyo, sebelah utara Desa Wonotenggang, sebelah timur Desa 

Caruban, sebelah selatan Desa Weleri. Masyarakat Kalang sebagian 

tinggal di Montongsari barat, sedangkan di Montongsari timur hanya 

tinggal beberapa saja (wawancara dengan Bapak Jayadi, 30 April 2011). 

b. Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah 

Desa Montongsari, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal 

berpenduduk 2865 jiwa terdiri dari 1427 penduduk berjenis kelamin laki-

laki dan 1438 penduduk berjenis kelamin perempuan dan terbagi menjadi 

777 kepala keluarga (Laporan data statistik desa bulan Agustus 2010). 

60 
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Luas wilayah Desa Montongsari keseluruhan sekitar 137,1 ha, 

yang terdiri dari luas lahan sawah yaitu 94, 0 ha, dan bukan sawah 43,1 ha. 

Luas lahan sawah lebih besar dari pada bukan lahan sawah atau yang 

menjadi tempat tinggal masyarakat dan dapat terlihat apabila kebanyakan 

dari mereka mempunyai mata pencaharian sebagai petani (Laporan data 

statistik desa bulan Agustus 2010). 

c. Pendidikan 

Dahulu masyarakat Kalang kurang memperhatikan pendidikan bagi 

anak-anak mereka. Mereka beranggapan bahwa sekolah kurang 

bermanfaat bagi hidup anak-anak mereka di kemudian hari. Hal ini 

disebabkan karena mata pencaharian mereka yang hanya sebagai petani 

tidak memerlukan ijazah karena siapa saja dapat bertani apabila ia ulet dan 

mau bekerja keras, sehingga pendidikan kurang diminati karena mahalnya 

biaya yang harus dikeluarkan untuk pendidikan. 

Namun sekarang ini telah ada perubahan dalam pandangan mereka. 

Mungkin juga karena disebabkan oleh dorongan arus kemajuan zaman 

yang mengharuskan mereka menyekolahkan anak-anak agar tidak 

ketinggalan zaman. Berdasarkan hasil wawancara disebutkan bahwa telah 

banyak yang menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi, sehingga 

telah banyak yang mempunyai pekerjaan mapan dibandingkan dengan 

orangtuanya (wawancara dengan Bapak Jayadi, 30 April 2011).  

d. Mata Pencaharian 
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Mata pencaharian pokok mereka adalah petani. Namun ada pula 

yang berwiraswasta seperti berdagang dan home industri. Dalam 

berdagang mereka berjualan aneka sayuran, dan hasil bumi lainnya di 

pasar Weleri, ada pula yang menjadi penebas (tukang tebas) dalam 

pertanian misalnya menebas pari, tembakau, jagung, bawang merah, 

semangka, dan lain-lain (wawancara dengan Bapak Jayadi 30 April 2011). 

Selain bermata pencaharian sebagai petani dan berwiraswasta, 

sebagian lagi juga sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) misalnya 

Guru, Polisi, ABRI, Pegawai Kabupaten dan sebagainya. Penyajian data 

mengenai mata pencaharian dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1 Komposisi penduduk menurut mata pencaharian. 
No Jenis Mata 

Pencaharian 

Jumlah Prosentase (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

PNS 

TNI/POLRI 

Swasta 

Pedagang 

Tani 

Pertukangan 

Buruh tani 

Nelayan 

Jasa 

Pensiunan 

64   Jiwa 

27   Jiwa 

42   Jiwa 

71   Jiwa 

177 Jiwa 

44   Jiwa 

153 Jiwa 

23   Jiwa 

32   Jiwa 

23   Jiwa 

11 

0,6 

0,9 

13 

18 

11 

15 

0,5 

0,7 

0,5 

Jumlah 100% 

Sumber: Monografi Desa Montongsari tahun 2011 
 

e. Agama dan Kepercayaan 
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Mayoritas masyarakat Kalang memeluk agama Islam, ada pula 

yang memeluk agama Kristen dan Katholik. Namun mereka masih 

mempertahankan tradisi upacara obong tersebut. 

Menurut kepercayaan asli masyararakat Kalang bahwa setiap anak 

harus berbakti terhadap orang tua dan sampai meninggal pun orang tua 

masih dimulyakan. Mereka beranggapan bahwa mereka telah berhutang 

budi kepada orang tua mereka yang telah melahirkan dan membesarkan 

serta mendidiknya sampai menjadi orang yang berhasil. Maka dari itu 

mereka harus membayar dengan jalan berbakti terhadap orang tua yang 

masih hidup dan memulyakan arwah orang tua mereka yang telah 

meninggal, dengan cara memelihara makam mereka. 

 

2. Alasan Mengapa Tradisi Upacara Obong Masih dipertahankan oleh 
masyarakat Kalang 
 

a. Upacara Obong Dilihat dari Faktor Keyakinan 

Upacara obong pada masyarakat Kalang yang dilaksanakan setelah 

satu tahun meninggalnya almarhum, atau dalam bahasa Jawa disebut 

sependhak masih dipertahankan oleh masyarakat Kalang. Hal ini 

dilakukan karena dipengaruhi oleh  amanat atau pesan dari orang tua agar 

berbakti kepadanya. Sampai orang tua meninggal harus tetap berbakti. 

Sebagai wujud rasa terima kasih telah merewat dan mendidik anaknya 

hingga besar dan tumbuh menjadi manusia dewasa. Sehingga amanat 

tersebut  begitu dijaga dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga 
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tradisi upacara obong pada masyarakat Kalang masih terjaga secara rapi 

ditengah kemajuan jaman. 

Mereka masih melaksanakan ritual-ritual dalam adat Kalang, 

seperti memberi sesaji berupa gemblong, jenang, nasi beserta lauknya 

untuk roh leluhur sebanyak tiga kali dalam setahun, biasanya jatuh pada 

hari selasa waghe, karena orang Kalang juga mempercayai roh nenek 

moyang. Orang Kalang percaya bahwa masih ada kehidupan setelah kita 

meninggal, hal ini lah yang mendorong mereka melakukan ritual atau 

upacara obong agar almarhum mendapatkan tempat yang lebih baik dan 

lebih nyaman di dunia nya.  

Dalam  pelaksanaan upacara obong yang sangat berperan dan 

memimpin jalannya upacara adalah seorang dukun (Nyi Sonteng), yang 

mempunyai keturunan Kalang. Kepemimpinan dukun Kalang dilakukan 

secara turun temurun, tidak berdasarkan pemilihan. Upacara adat dalam 

masyarakat Kalang, seperti upacara  obong dipimpin oleh seorang dukun 

Kalang. Dukun dalam upacara kali ini terdiri dari dua orang yaitu Ibu 

Wanti dan Ibu Wariah, Ibu wariah adalah keturunan asli dukun Kalang 

yang telah meninggal dunia, dan sekarang beliau diberikan amanat dari 

sang Ibu untuk menjadi penerusnya, sedangkan Ibu Wanti merupakan istri 

dari Bapak Sugeng (pembuat boneka penganten), ibu Wanti adalah 

menantu dukun yang telah meninggal, hubungan Ibu Wanti dengan Ibu 

Wariah adalah saudara ipar.  
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Berbagai ritual upacara masih dilaksanakan sampai sekarang oleh 

masyarakat Kalang. Bagi mereka,  tradisi tersebut dipertahankan agar 

dapat memperkuat identitas ke-kalangan dan memperkuat kehidupan 

beragama mereka. Dengan keanekaragaman agama yang dianut 

masyarakat Kalang, akan membuat kehidupan beragama disana semakin 

dinamis. Dengan memisahkan identitas adat dan agama dalam kehidupan 

bermasyarakat, warga Kalang dapat mempertahankan tradisi upacara 

obong sampai sekarang. 

b.  Upacara Obong Dilihat dari Faktor Sejarah 

Upacara obong dilihat dari sejarah, dapat diuraikan berdasarkan 

zaman Hindu dan zaman Mataram adalah sebagai berikut. 

1) Zaman Hindu 

Timbulnya gologan Kalang bersamaan dengan kedatangan 

agama Hindu ke Indonesia, khususnya di Jawa pada kira-kira tahun 

400 sesudah Masehi. Orang-orang Hindu yang telah menetap di 

Indonesia dan bergaul dengan penduduk asli itu dengan sendirinya 

masih tetap menganut adat istiadat serta agama yang mereka kenal di 

negara mereka, yaitu India. Lama kelamaan setelah mereka 

mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap masyarakat 

disekelilingnya, merekapun menanamkan kepercayaan dan adat 

mereka itu kepada penduduk bangsa Indonesia. Diantara adat yang 

mereka terapkan di Indonesia adalah sistim kasta dan upacara 

kematian dengan membakar jenazah. 
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Telah diketahui, bahwa kasta adalah suatu pembagian 

golongan-golongan di dalam masyarakat Hindu. Kasta berarti 

keturunan. Masyarakat Hindu mengenal 4 kasta, yaitu sebagai berikut: 

a) kasta Brahmana, merupakan keturunan Dewa dan para ahli agama, 

b) kasta Ksatria, merupakan ketutrunan golongan bangsawan dan 

tentara, 

c) kasta Waisya, merupakan keturunan golongan petani dan 

pedagang, 

d) kasta sudra, merupakan keturunan golongan pekerja kasar dan 

budak. 

 Orang Hindu yang tidak termasuk di dalam salah satu dari 

keempat kasta tersebut diatas, maka mereka itu orang-orang bernoda, 

yaitu orang-orang yang berada di luar kasta, hal ini dikarenakan 

mereka melakukan kejahatan besar. Baik bersalah terhadap agama, 

maupun melanggar tata kesusilaan. Mereka termasuk orang yang hina, 

dan tidak mempunyai hak apapun di dalam masyarakat. Mereka 

disebut golongan Paria, karena orang-orang demikian tidak 

dikehendaki oleh masyarakat dan mereka terpaksa harus 

meninggalkan pergaulan dan hidup mengembara di hutan-hutan. 

Menurut anggapan peradapan agama Hindu, orang Kalang termasuk 

golongan di luar kasta, yang mempunyai martabat dan derajat rendah 

di dalam pergaulan masyarakat. 
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Selain sistem kasta, mereka juga memperkenalkan upacara 

kematian dengan membakar jenazah hingga semua menjadi abu, dan 

dilarutkan ke sungai. Tradisi membakar jenazah tersebut yang 

sekarang telah diadopsi oleh golongan Kalang di Desa Montongsari, 

namun jenazah dalam upacara obong diganti dengan sebuah boneka 

penganten, yaitu boneka tiruan/pengganti jenazah. 

2) Zaman Mataram 

Setelah zaman Majapahit runtuh, pulau Jawa terpeceh menjadi 

daerah-daerah kecil yang dikuasai oleh raja-raja dan para bupati. 

Makin lama pengaruh agama Islam makin luas dan besar sehingga 

mendesak agama Hindu. Keadaan semacam ini mempunyai pengaruh 

yang besar terhadap sejarah orang-orang golongan Kalang. Menurut 

anggapan agama Hindu, orang Kalang termasuk orang dari golongan 

Paria, yaitu golongan orang di luar kasta. Kini oleh agama Islam yang 

tidak mengenal akan sistem kasta, orang Kalang dianggap sebagai 

manusia sesamanya yang sederajat dengan golongan-golongan lain 

yang terdapat di dalam masyarakat. 

Orang-orang golongan Kalang diberi kesempatan 

berorganisasi dalam susunan pemerintahan. Keistimewaan daripada 

bangsawan yang menguasai orang-orang Kalang ialah, bahwa 

meskipun ia berpangkat Wedana, ia berhak mendapat sebutan 

Tumenggung. Pada hal pangkat Wedana lainnya hanya mempunyai 

sebutan Ngabehi, tetapi pangkat itu dinaikkan menjadi Bupati juga.  
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Mengenai upacara obong telah dijelaskan sebagai berikut: 

berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Wanti, selaku dukun upacara 

obong (12 Mei 2011). 

Asal ceritanya, jaman dahulu ada seorang raja yang sedang berburu di 
hutan. Di dalam hutan beliau kencing, beliau tidak tahu bahwa air 
kencingnya tertampung di dalam tempurung kelapa, selanjutnya babi 
hutan betina lewat dan meminum air di dalam tempurung kelapa tersebut, 
selanjutnya babi hutan hamil dan melahirkan seorang anak perempuan 
yang berwujud manusia. Anak tersebut sangat cantik. Dua puluh tahun 
kemudian, bayi anak babi hutan tersebut telah dewasa, ia sangat senang 
bertenun di panggung, pada suatu hari saat ia menenun ia menjatuhkan 
alat tenunannya, yang susah diambil, dan ia mengikrarkan siapa saja yang 
dapat mengambilkan alat tenunannya apabila perempuan akan dijadikan 
saudara, apabila laki-laki akan dijadikan suami, dan apabila hewan akan 
dijadikan hewan peliharaan. Bersamaan dengan itu lewatlah seekor anjing 
jantan dan mendengar ikrar putri tersebut. Kemudian anjing 
mengambilkan alat tenunan dan diletakkan di dekat putri tersebut, 
sungguh sejak saat itu anjing menjadi hewan peliharaan dan juga menjadi 
keluarganya. Akhirnya anjing menjadi suaminya dan menghasilkan 
seorang anak laki-laki dan diberi nama Jaka Sona. Jaka Sona senang 
berburu, dan pada suatu hari ia berburu ditemani anjing (ayah). Di hutan ia 
bertemu dengan babi hutan (neneknya). Kemudian anjing tersebut disuruh 
mengejar babi hutan namun anjing memilih untuk diam. Karena marah, 
anjing dibunuh dan babi hutan juga dibunuh, sesampainya di rumah, Jaka 
Sona menceritakan bahwa ia telah membunuh anjingnya dan babi hutan. 
Ketika ibunya mendengar cerita anaknya, lalu ia marah dan memukul 
anaknya dengan kayu di kepala sang anak, dan mengatakan bahwa 
sebenarnya anjingnya adalah ayahnya, dan babi hutan adalah neneknya. 
Mendengar cerita ibunya, Jaka Sona sangat menyesal dan pergi 
meninggalkan rumah. Ia mengembara ke suatu tempat ke tempat 
lainnsampai bertahun-tahun lamanya. Akhirnya Jaka Sona kembali ke 
tempat asal, dan bertemu dengan seorang wanita cantik, akhirnya Jaka 
Sona menyunting wanita tersebut menjadi istrinya. Pada suatu hari istri 
melihat belang dikepala suaminya dan tidak salah lagi bahwa suaminya 
adalah anaknya. Setelah ia mengetahui Jaka Sona pergi dan menikah lagi 
hingga mempunyai seorang putra yang diberi nama Kalangjoyo. Dan 
Kalangjoyo inilah yang dianggap sebagai nenek moyang 
orang/masyarakat Kalang. 

 
Menurut kepercayaan asli atau naluri masyarakat Kalang, 

bahwa setiap anak harus berbakti terhadap orang tua dan sampai 
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meninggalnya pun harus tetap dimulyakan. Karena menurut anggapan 

mereka, bahwa mereka telah berhutang budi kepada orang tua yang 

telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik sampai menjadi 

seorang manusia yang sukses. Maka dari itu mereka harus membayar 

dengan jalan berbakti terhadap orang tua yang masih hidup dan 

memulyakan arwah orang tua mereka yang sudah meninggal. 

c. Upacara Obong Dilihat dari Faktor Budaya 

Upacara obong pada masyarakat Kalang merupakan suatu upacara 

keagamaan yang sudah dilakukan secara turun menurun. Upacara tersebut 

berkaitan dengan upacara kematian yang tujuannya adalah untuk 

menyempurnakan arwah dari orang yang meninggal pada masyarakat 

Kalang. Pada mulanya, masyarakat dalam memecahkan masalah yang ada 

di luar batas kemampuan dan pengetahuan akalnya dengan menggunakan 

ilmu gaib. Lambat laun terbukti bahwa banyak dari perbuatan magis itu 

tidak ada hasilnya, maka mulailah masyarakat percaya bahwa alam yang 

didiami oleh mahluk-mahluk halus yang lebih berkuasa dari padanya. 

Berbicara mengenai kebudayaan, kita telah mengenal akulturasi 

dan asimilasi. Akulturasi mempunyai berbagai arti diantaranya konsep itu 

mengenai proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok manusia 

dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur 

kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah kedalam 

kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian yang telah 

ada sebelumnya.  
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Sedangkan asimilasi merupakan proses sosial yang timbul karena 

masuknya budaya baru, dan bercampur menyatu dengan budaya 

sebelumnya, sehingga menghasilkan budaya baru dan meninggalkan 

budaya yang telah ada sebelumnya. 

Upacara obong yang dilakukan oleh masyarakat Kalang di Desa 

Montongsari dilakukan dan sampai sekarang masih dipertahankan karena 

adanya suatu akulturasi kebudayaan, yaitu akulturasi kebudayaan agama 

Hindu dan agama Islam. Jadi walaupun mayoritas penduduk menganut 

agama Islam tetapi mereka masih melaksanakan tradisi tersebut.  

3. Pelaksanaan Upacara Obong pada Masyarakat Kalang di Desa 
Montongsari 
 
a. Persiapan Upacara Obong 

Persiapan ini dilakukan beberapa hari sebelum acara dimulai, dalam 

upacara obong tersebut sebagai berikut: 

1) keluarga almarhum mengunjungi makam orang tua yang hendak diadakan 

upacara obong (disempurnakan). Pada saat itu mereka yang datang ke 

makam membersihkan makam dan memperbarui nisannya ataupun 

dengan membuatkan kijing dalam makam tersebut. Namun hal yang 

paling utama adalah mendo’akan arwah almarhum. Hal ini dimaksudkan 

sebagai pemberitahuan atau permohonan ijin kepada almarhum bahwa 

arwahnya akan disempurnakan. Setelah selesai mereka kembali kerumah. 

Ini dilakukan pada sore hari sekitar pukul 15:00 WIB; 

2) mempersiapkan peralatan yang digunakan untuk upacara misalnya bambu 

untuk membuat rumah-rumahan boneka penganten;  
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3) mendatangi orang yang membuat penganten atau boneka yang akan 

dibakar beserta memberikan kayu jati dan sesaji yang nantinya akan 

dibentuk menyerupai orang yang melambangkan sebagai almarhum. 

Orang pembuat penganten tersebut adalah Bapak Sugeng yang 

merupakan keturunan dari pembuat penganten juga; 

4) membuat rumah kajang yaitu rumah yang berada di dalam dan nantinya 

digunakan untuk menidurkan atau meletakkan boneka penganten. Rumah 

kajang adalah rumah yang terbuat dari daun mbulung sedangkan pintunya 

dari kain jarik yang masih baru; 

5) membuat rumah-rumahan yang terbuat dari bambu dan beratap daun 

ilalang kanan kirinya, yang merupakan simbol dari sesajinya orang 

Kalang. Itu nantinya digunakan untuk membakar boneka penganten 

beserta pakaian lainnya. Rumah tersebut tidak boleh berlubang, harus 

rapat. Pembuatan rumah dilakukan secara gotong-royong; 

6) para keluarga mempersiapkan makanan, masakan dan minuman yang 

nantinya digunakan untuk acara selamatan atau syukuran sependhak atau 

satu tahun meninggalnya almarhum dan dilaksanakan pada Pukul 20:00 

WIB. 

b. Waktu dan Tempat Dilaksanakannya Upacara Obong 

Upacara obong ini dilaksanakan setelah satu tahun atau dalam bahasa 

Jawanya adalah sependhak wafatnya almarhum terhitung dengan 

menggunakan kalender Jawa. Upacara obong ini dilaksanakan pada hari 

Sabtu Pahing, tepatnya pada tanggal 29 Januari 2011 dan pada hari Minggu 
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Pon, tepatnya pada tanggal 30 Januari 2011, dan dalam upacara tersebut 

terjadi dalam dua tahap. 

Tahap upacara yang pertama disebut andheg, dilakukan pada tanggal 

29 Januari 2011 atau tepatnya pada hari Sabtu Pahing, malam Minggu Pon, 

dilakukan dengan beberapa tahap antara lain adalah sebagai berikut: 

 

1) mengambil boneka penganten; 

2) memandikan boneka penganten dan memberinya pakaian; 

3) mengelilingi rumah kajang sebanyak tiga kali putaran, yang dilakukan 

oleh anak atau cucu dari almarhum dengan mengenakan caping dan 

membawa tongkat untuk yang berada di bagian depan, dan yang berada di 

bagian belakang membawa kandhi; 

4) selamatan atau syukuran; 

5) boneka penganten ditidurkan di rumah kajang. 

Tahap upacara yang kedua bernama nglepas, dilakukan pada tanggal 

30 Januari 2011 atau tepatnya pada hari minggu pon, malam senin wage, 

dimulai pada pukul 19:30 WIB dan 03:30 WIB dini hari. Tahapan upacara 

nglepas dilaksanakan sebagai berikut: 

1) mengganti pakaian boneka penganten dengan memakaikannya dengan 

pakaian yang masih baru, setelah itu memasang mata, hidung, dan rambut 

sehingga boneka terlihat jelas menyerupai wujud manusia; 

2) acara sontengan atau nglepas, para keluarga almarhum dan tamu 

melakukan aweh mangan dan nyangoni; 
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3) mengelilingi sesaji sebanyak tiga kali putaran dan boneka penganten 

masuk kedalam rumah kajang; 

4) setelah tiba saatnya untuk obong-obong, yaitu pada pukul 03:30 WIB, 

boneka penganten digendong anak atau cucunya kemudian diputar-

putarkan mengelilingi sesaji sebanyak tiga kali putaran, setelah selesai, 

boneka penganten beserta sesaji dan perlengkapan dimasukkan kedalam 

rumah-rumahan dan dibakar. 

Tempat untuk melaksanakan upacara obong pada masyarakat Kalang 

adalah hanya di Dusun Montongsari barat, dan di Dusun lainnya dilarang 

atau tidak diperbolehkan, sehingga apabila ada seorang dari golongan Kalang 

yang tinggal di Dusun lain selain Montongbarat apabila hendak 

melaksanakan tradisi obong, harus diungsikan terlebih dahulu di sanak 

saudara atau keluarga yang tinggal di Dusun Montongsari sebelah barat. Hal 

ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Wanti pada tanggal 29 Januari 

2011 

“Sing kanggo upacara obong-obong isone yo ning 
Montongkulon tok, montong liyane rak iso, mergane nuruti 
amanat seko laluhur jaman biyen, sing mbabad alas 
Montongkulon kuwi wong Kalang Kabeh, rak ono wong sak liane 
Kalang, misale ono wong Kalang wetan meh obong-obong yo 
isone ning Montongkulon thok”. (Tempat yang bisa untuk 
melakukan upacara obong hanya di Dusun Montongkulon saja, di 
Montong di Dusun yang lain tidak bisa, karena kita mengikuti 
amanat yang telah diberikan kepada leluhur bahwa jaman dahulu 
yang mendirikan Dusun Montongkulon adalah orang Kalang, 
tidak ada orang di luar Kalang, sehingga apabila ada orang 
Kalang dari Montongtimur mau melaksanakan upacara obong, ya 
hanya bisa dilakukan di Montongkulon saja).  
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Dalam pelaksanaan upacara obong kali ini dilaksanakan di tempat 

kediaman anak terakhir dari almarhum, yaitu Pak Daryono. Tempat 

diadakannya upacara dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu: bagian luar 

untuk tempat tamu undangan laki-laki, bagian tengah untuk tamu wanita, dan 

obong-obong dilaksanakan di jalan depan rumah kediaman Pak Daryono. 

Tempat upacara yang berada di dalam rumah  juga masih dibagi lagi 

menjadi dua bagian. Pertama adalah kamar belakang, yang digunakan untuk 

menidurkan boneka penganten beserta sesaji yang digunakan dalam upacara 

obong, bagian ini disebut rumah kajang, yaitu ruangan yang dihiasi dengan 

daun mbulung, dan dibatasi dengan bambu atau welat dalam bahasa Jawa, 

sedangkan pintunya dari kain jarik. Kedua, untuk tempat para tamu 

perempuan dan juga digunakan untuk acara lepasan atau enthas-enthas. 

c. Tujuan Upacara Obong 

Tujuan utama dalam penyelenggaraan upacara obong bagi masyarakat 

Kalang adalah untuk melaksanakan amanat para leluhur masyarakat Kalang. 

Bahwa mereka telah memberi amanat kepada anak cucu mereka yang masih 

mengalir darah Kalang untuk menyempurnakan arwah orang tua mereka 

supaya dapat diterima oleh demang Kalang dan juga dapat diampuni segala 

dosa dari almarhum yang telah dilakukan semasa hidupnya di dunia agar 

dapat diampuni dan dapat masuk surga. 

Terlihat dari penjelasan Mbah Ngatiyem dalam wawancara pada 

tanggal 30 Januari 2011 adalah sebagai berikut. 

“Tujuan wong Kalang nggelar upacara obong maksude ben 
arwah simbok/bapak ning alam kubur entuk tempat sing luwih 
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apik soko sak dhurunge, nek upacara obong biasane sing 
diobong omah-omahan, kasur, bantal, pakaian, karo barang-
barang pelengkap kuwi maksute ben arwah iso kenyamanan ning 
jero kubur, nek misale panas yo ora kepanasen, nek misale udan 
yo ora bakal kudanan soale wes entuk tempat ge ngiyup”. 
(Tujuan orang Kalang melaksanakan upacara obong 
dimaksudkan agar supaya arwah bapak/ibu mendapatkan tempat 
yang lebih baik dari sebelumnya, dalam upacara obong biasanya 
yang dibakar adalah rumah-rumahan, kasur, bantal, pakaian, dan 
barang-barang perlengkapan lainnya itu dimaksudkan agar arwah 
mendapatkan kenyamanan di dalam kubur, kalau panas tidak 
akan kepanasan, dan apabila turun hujan juga tidak akan 
kehujanan karena telah mendapatkan tempat untuk berteduh). 
 

d. Pelaksanaan Upacara Obong  

1) Langkah Awal Upacara 

Sesudah persiapan selesai maka dimulailah upacara periode yang 

pertama dan biasanya masyarakat menyebutnya dengan andheg atau 

andheg-andhegi. Upacara ini dimulai pada pukul 17:15 WIB ketika 

dukun upacara datang ke rumah yang akan melaksanakan upacara. 

Mereka datang langsung menuju ke rumah kajang untuk mempersiapkan 

sesaji yang akan digunakan dalam upacara andheg. 

Ketika dukunnya telah datang maka pihak keluarga yang 

melakukan upacara atau keluarga almarhum wajib memberi uang kepada 

dukun sebagai syarat dari dimulainya pekerjaan, dan uang tersebut 

ditentukan jumlahnya sebanyak 21.000 (dua puluh satu ribu rupiah). 

Namun apabila ingin memberi lebih juga tidak apa-apa yang penting ada 

angka nominalnya 21. Namun untuk maksud dari nominal tersebut 

informan tidak dapat menjelaskan.  
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Sesaji yang digunakan dalam upacara andheg atau andheg-

andhegi adalah: 

a) pisang raja empat sisir yang diletakkan dalam rumah kajang yang 

mempunyai maksud bahwa pisang raja adalah raja dari segala 

pisang; 

b) pisang sepet enam sisir yang diletakkan juga dalam rumah kajang, 

lebih tepatnya di letakkan di tempat tidur yang tidak beralaskan 

kasur; 

c) panggang ayam kampung dua ekor, ditusukkan di sisi kanan dan kiri 

rumah kajan; 

d) telur bebek lima butir yang masih mentah; 

e) nasi golong empat bungkus; 

f) lauk pauk yang terdiri dari mie, kering tempe, dan sayur santan 

empat piring; 

g) jenang yang terbuat dari gula jawa sebanyak empat potong; 

h) wajik yang terbuat dari gula jawa sebanyak empat potong; 

i) gemblong, yaitu beras ketan yang dikukus terlebih dahulu dengan 

ditambahkan parutan kelapa, kemudian setelah matang ditumbuk 

menggunakan alu sampai benar-benar halus dan tidak berwujud 

butiran beras ketan lagi. Gemblong sebanyak empat potong; 

j) kerupuk usek, yaitu kerupuk yang dimasak dengan menggunakan 

pasir; 

k) rengginang beras ketan yang dikeringkan dan digoreng; 
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l) mbanggoyang yang terbuat dari tepung ketan dan santan kemudian 

dicetak dengan alat yang berbentuk bunga, kemudian digoreng. 

Ketika sesaji dalam upacara andheg sudah selesai dan lengkap, 

maka dukun dalam upacara sesaji dalam upacara andheg sudah selesai 

dan lengkap, maka dukun dalam upacara, Ibu Wanti menyuruh keluarga 

Bapak Daryono untuk mengambil boneka penganten di tempat Bapak 

Sugeng. Dalam mengambil boneka penganten tersebut Bapak Daryono 

diberi selendang atau kain jarik untuk menutupi atau menggendong 

boneka penganten tersebut. 

Boneka penganten adalah golek yang terbuat dari kayu jati. 

Digunakan sebagai media pengganti dari mayat almarhum yang akan 

dibakar aatu diobong. Boneka penganten tersebut hanya boleh memakai 

bahan dari kayu jati dan bukan kayu yang lain, karena kayu jati 

merupakan kayu dengan kualitas terbaik dibandingkan dengan kayu yang 

lain. 

Dalam memberikan boneka penganten, boneka penganten masih 

dalam keadaan telanjang maka harus ditutup rapat-rapat sehingga tidak 

dapat terlihat. 

Wawancara dengan Pak Daryono (Rabu, 26 Januari 2011). 

“Nek aku wis nggowo boneka pengantenan seko Pak Sugeng 
ki kudu anteng, lan rak oleh ngomong karo wong saingoe, 
misal ning dalan kepethuk karo tonggone, njur nakoni 
nggowo opo pak? Lha pas kui rak entuk nyemauri. Aku kudu 
meneng wae”. (Seumpama saya sudah membawa boneka 
penganten dari rumah Pak Sugeng harus tenang, dan tidak 
diperbolehkan berbicara dengan orang sembarangan, 
misalnya di jalan bertemu dengan tetangga dan menanyakan 
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membawa apa pak? Saat itu tidak boleh menjawabnya. Saya 
diharuskan untuk diam). 

 
Dari hasil wawancara, Pak Daryono tidak mampu menjelaskan 

kenapa hal sekecil itu dilarang. Setelah boneka penganten sampai di 

rumah, lalu langsung diberikan kepada dukun upacara yaitu Ibu Wanti 

dan Ibu Wariah, sementara itu Ibu Wanti membakar dupa atau kemenyan 

dan memutar-mutar boneka penganten di atas dupa yang diselingi 

dengan bacaan mantra dan do’a. 

Setelah dibacakan mantra dan do’a maka selendang tersebut 

dibuka dan boneka penganten kemudian dimandikan selayaknya 

memandikan jenazah orang yang meninggal, dan dari pihak keluarga 

juga mewakili dan dianjurkan anak dari almarhum, yang berjenis 

kelamin perempuan, karena almarhum yang akan disempurnakan 

(diobong) berjenis kelamin perempuan. 

Setelah dimandikan maka selayaknya orang yang masih hidup, 

badannya dikeringkan dengan handuk, setelah itu diberi pakaian sesuai 

dengan jenis kelamin almarhum. Selain pakaian model kebaya jika 

almarhum perempuan, dan sarung jika almarhum laki-laki, boneka 

penganten juga diberi bedak pada wajahnya, namun belum diberi mata, 

hidung, dan rambut. Kemudian boneka penganten didudukkan di tempat 

tidur yang tidak diberi kasur, dan di depannya terdapat berbagai macam 

sesaji. 

Setelah semua sesaji siap, dan boneka penganten sudah di 

dudukkan di depannya, maka dukun memanggil Pak Daryono untuk 
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memulai upacara andheg, yaitu dengan mengelilingi rumah kajang 

sebanyak tiga kali putaran, dan dilakukan oleh anak dari almarhum. 

Dengan dimulainya upacara tersebut, dukun upacara membakar 

kemenyan atau dupa yang dimaksudkan bahwa aroma kemenyan 

merupakan aroma yang disuka oleh mahluk halus. Sambil membaca 

mantra dan do’a, serta memukul-mukul besi dan menyebutkan sesaji 

yang telah ada di depannya. 

Sambil melakukan ritual tersebut, anak dari almarhum memakai 

caping yang terbuat dari anyaman bambu dan bambu wulung yang 

merupakan bambu Jawa sebagai tongkat bagi yang di depan yang 

dimaksudkan untuk menunjukkan arah atau jalan. Sedangkan bagi yang 

belakang membawa tas yang terbuat dari kandhi yang berisi jamu, wijen, 

biji-bijian, kluwek, kemiri, jagung, uwi gembili, padi, tempe, pete, dan 

kacang panjang. Barang bawaan yang dimasukkan kedalam kandhi 

tersebut dimaksudkan sebagai barang bawaannya dalam perjalanan ke 

surga. 

Setelah selesai mengelilingi rumah selama tiga kali putaran, maka 

anak dari almarhum masuk kedalam rumah kajang dan memberikan 

perlengkapan yang telah digunakan tadi kepada dukun. Dalam 

melakukan putaran tersebut, mempunyai tujuan untuk memasukkan 

arwah kedalam boneka penganten, dan menandakan bahwa upacara 

tahap pertama telah selesai, kemudian dilanjutkan dengan melakukan 
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selamatan atau tasyakuran dengan makan bersama yang merupakan 

simbol dari kebersamaan dan rasa kekerabatan. 

Boneka penganten didudukkan semalaman dan pihak keluarga 

tidak boleh tidur (lek-lekan) begitu pula dengan dukunnya, mereka 

menunggui boneka beserta sesaji sampai dini hari sekitar Pukul 05:00 

WIB. Setelah itu penganten kemudian di tidurkan oleh dukunnya, 

kemudian sang dukun pulang ke rumahnya dengan membawa segala 

sesaji yang digunakan dalam upacara andheg. Penganten akan 

dibangunkan kembali apabila upacara periode kedua akan dimulai. 

Siang harinya sekitar Pukul 13:00 WIB bebek atau itik sesuai 

dengan jenis kelamin dari almarhum yang nantinya digunakan dalam 

sesaji, dan hanya orang tertentu yang diperkenankan menyembelihnya, 

tidak boleh sembarang orang, misalnya modin atau lebe. 

Setelah disembelih, itik tersebut diambil sayap sebelah kanan, 

kaki sebelah kiri, dan kepala, tidak lupa darahnya juga dibuang. Itu 

semua digunakan untuk sesaji rumah-rumahan yang akan diobong. Itik 

tersebut dagingnya diambil semua dan dibuat menjadi tiga bagian, 

bagian yang pertama dimasak sampai matang, bagian yang kedua 

dipanggang, dan bagian yang ketiga dicampur dengan pisang sepet yang 

masih mentah kemudian dibakar. Semuanya itu dibuat seperti sate, 

namun hanya diatasnya saja, dan ususnya dipanggang atau dibakar 

kemudian dipotong kecil-kecil dan dibuat sama seperti sate juga.  

2) Puncak Acara 
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Tibalah puncak acara, yaitu upacara obong, pada Pukul 17:00 

WIB dukun dukun sudah tiba di rumah almarhum dan langsung 

menyiapkan sesaji yang nantinya akan digunakan dalam upacara nglepas 

atau enthas-enthas. 

Perlengkapan dan sesaji yang digunakan ada dua macam, yaitu 

yang pertama di dalam rumah kajang, yaitu pisang raja 20 sisir, pisang 

sepet 44 sisir, telur bebek mentah 17 butir, telur bebek masak empat 

butir, ayam panggang tujuh ekor, nasi putih empat piring, lauk pauk 

empat piring, kopi panas empat gelas, jajanan empat piring, nasi 

tumpeng kecil sembilan buah, ayam kampung satu ekor dan dalam 

keadaan masih hidup. 

Sesaji yang ada di tampah yaitu: lauk-pauk, sate ditusukkan pada 

pisang, daun pisang empat lembar, pisang sepet empat sisir, suruh 

gambir dua lembar, tumpeng kecil dua buah, telur bebek masak satu 

butir, telur ayam masak satu butir, buah-buahan seperti jeruk apel, pir, 

nasi ikan asin, srundheng, telur dadar, dan irisan ayam, sate odet, sate 

pentul, sate daging bebek yang dibakar, semua itu ditusukkan di ujung 

pisang yang sudah ditata melingkar, kolak pisang raja yang telah 

dimasak dengan santan juga tidak ketinggalan. 

Setelah sesaji telah selesai disiapkan, maka sang dukun 

mambangunkan boneka penganten dan mengganti dengan pakaian yang 

masih baru lagi, dan wajah boneka penganten sudah dapat terlihat 

dengan jelas yang dilengkapi dengan mata, hidung, dan rambut, setelah 
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itu diberi kerudung. Mata boneka penganten terbuat dari dua keping 

uang logam, hidungnya terbuat dari buah kinang atau jambe kemudian 

ditusuk dengan lidi dan ditempelkan, rambutnya terbuat dari daun 

ilalang, daun beringin, daun opo-opo dan bunga sesaji. 

Pada Pukul 19:30 boneka penganten dan perlengkapan sesaji 

yang digunakan dikeluarkan dan ditempatkan diruang tengah dari 

keluarga almarhum yang telah dihadiri tamu dan keluarga besar untuk 

melaksanakan sontengan yang pertama. Sesaji yang dimaksud itu antara 

lain: sesaji yang berada di tampah, kendi dari tanah, kendhil dari tanah 

berisi beras, kulak berisi beras, kendi gogo atasnya diberi telur bebek, 

sumbul berisi jenang, kendi dari batok kelapa muda, lampu damar atau 

teplok, dan semua pakaian dari almarhum yang nantinya hendak dibakar. 

Setelah sesaji dan perlengkapan telah siap, dan tamu-tamu sudah 

memenuhi ruangan, maka pihak keluarga menyerahkan acara kepada 

dukun, tepatnya pukul 20:00 WIB acara dimulai. Pertama dilakukan 

adalah dukun mengucapkan salam pembuka kepada tamu yang 

menghadiri upacara tersebut, menandakan dimulainya acara, dan tamu 

menjadi hening dan khidmad dalam mengikuti jalannya upacara, setelah 

mengucapkan salam pembuka, dukun membakar kemenyan atau dupa 

sambil membaca mentra dan do’a yang disertai dengan memukul-

mukulkan besi (dulu tatah atau petel) sehingga mengeluarkan bunyi 

“ting-ting” 
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Setelah mantra selesai dibacakan, maka acara nyangoni atau 

memberi saku dan aweh mangan atau memberi makan dilakukan. 

Biasanya yang melakukan terlebih dahulu adalah pihak dari keluarga 

almarhum mulai dari anak pertama sampai buyut, cicit, dan canggah 

secara bergantian, kemudian dilanjutkan oleh tamu-tamu yang telah 

hadir. Tamu-tamu tersebut biasanya Cuma memasukkan uang atau 

nyangoni saja sambil cuci tangan, karena waktu dan tempat tidak 

memungkinkan bergiliran untuk aweh mangan dan nyangoni. 

Dalam acara tersebut dukun mewakili orang yang hendak aweh 

mangan mengucapkan: 

“Bismillahirrohmanirrokhim, anak lanang/ wedhok nyangoni 
aweh mangan, lawuhe iwak dendeng, sambel goreng, gereh, 
srundheng, dadaran ndog ora keri, lalapane timun krai, kang 
rojo kweni, njaluk atas kuasa slamet sak 
buyute”.(Bismillahirrohmanirrokhim, anak laki-laki / 
perempuan memberi makan, lauknya daging sapi, sambal 
goreng, ikan asin, abon, telur dadar tidak ketinggalan, dengan 
lalapan timun, Yang kuasa diharapkan memberi keselamatan 
sampai anak cucu). 
 
Dilakukan dengan menengadahkan tangan bagi yang akan 

melakukan aweh mangan atau memberi makan dan diberi nasi 

sekumplitnya oleh dukun dan diulang-ulang sebanyak lima kali, 

kemudian memasukkan uang kedalam baskom, mereka menyebutnya 

dengan nyangoni atau memberi uang saku seiklasnya dengan tidak 

diberikan batasan untuk jumlahnya. 

Dalam nyangoni dan aweh mangan, dukun memberikan makanan 

dan nasi itu bagi orang yang akan aweh mangan dengan cara 
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menengadahkan tangan dan kemudian diberi nasi oleh dukun. Itu 

dimaksudkan sebagai simbol memberikan makan dan uang saku kepada 

almarhum. 

Sesudah selesai acara aweh mangan dukun mengambil sedikit 

dari nasi yang sudah digunakan untuk aweh mangan dan dimasukkan 

kedalam kandhi kemudian uang dikumpulkan dan dihitung bersama-

sama dengan anggota keluarga almarhum. Namun biasanya yang 

menghitung adalah ahli waris dari almarhum dan siapa saja yang mau 

ikut menghitungnya. 

Untuk uang wajib yang harus dibayar sebagai syarat harus 

diambilkan dari uang dari hasil nyangoni tersebut, yaitu sejumlah seribu 

rupiah, dengan rincian: 300 rupiah dimasukkan kedalam kandhi, 300 

rupiah dimasukkan dalam piring sesaji, dan 400 rupiah dimasukkan 

kedalam cething, itu semua adalah peralatan atau bawaan almarhum 

untuk menuju ke surga. 

Tidak hanya itu saja, 22.000 rupiah untuk dimasukka kedalam 

kendhi gogo yang berisi beras, 22.000 rupiah lagi untuk dimasukkan 

kedalam kendil tanah yang juga berisi beras. Oarang yang ikut 

menghitung uang diberi upah, dan anak-anak kecil sebagai buyutnya 

juga diberi uang tersebut. Untuk sisanya diberikan kepada pihak yang 

melaksanakan upacara atau keluarga almarhum, namun sebelum 

diberikan kepada pihak keluarga, dukun upacara meminta ijin kepada 
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almarhum atau boneka penganten bahwa uang yang diperoleh disebutkan 

dan kemudian diberikan. 

Sedangkan untuk uang logamnya dikumpulkan dan dimasukkan 

kedalam kantong yang terbuat dari kain mori putih yang nantinya akan 

ikut dibakar. Karena sudah selesai upacara nglepas atau sontengan yang 

pertama, maka boneka penganten di tidurkan kembali. Boneka 

penganten digendong mengelilingi sesaji yang sebelumnya digunakan 

untuk aweh mangan atau sontengan sebanyak tiga kali putaran, dan 

dilakukan oleh anak atau cucu almarhum sebanyak dua orang, yang satu 

bertugas menggendong boneka, dan yang satunya lagi memakai caping, 

membawa kandhi dan tongkat untuk mencari jalan, tidak lupa yang di 

depan harus menarik boneka penganten tersebut dengan tali putih atau 

lawe, menggambarkan dari pernafasan almarhum. Sambil memutari 

tersebut, dukun upacara berada si tengah-tengah sesaji tadi sambil 

membaca mantra dan do’a. 

Apabila sudah tiga kali putaran maka dukun membawa lampu 

damar atau teplok berada di depan pembawa penganten, mereka 

mengikuti dukun upacara untuk masuk kedalam rumah kajang dan 

diikuti juga dengansesaji serta peralatan yang digunakan. Boneka 

penganten tersebut di dudukkan kembali dan dukunnya mempersilahkan 

almarhum atau boneka penganten untuk makan seadanya yang sudah 

disediakan. 
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Acara nglepas yang pertama sudah selesai, para tamu sudah 

pulang ke rumahnya masing-masing, sementara pihak keluarga masih 

berkumpul di rumah Pak Daryono selaku yang punya hajat, mereka 

berkumpul, sambil berbincang dengan akrab sambil menunggu acara 

nglepas yang kedua, yang nantinya akan dilanjutkan dengan obong-

obong atau membakar rumah-rumahan yang berisi boneka penganten, 

pakaian, sesaji, mukena, selimut, sendal, dan lain sebagainya. 

Tepat pada pukul 03:30 WIB dini hari acara nglepas atau 

sontengan yang kedua dimulai. Namun yang menghadiri dan ikut 

menyaksikan hanyalah pihak keluarga dan tetangga dekat saja, karena 

yang lain sudah istirahat di kediaman mereka masing-masing. 

Acara sontengan yang kedua ini tidak jauh beda dengan yang 

pertama, hanya saja pada tahap akhir boneka penganten tidak 

dimasukkan ke rumah kajang lagi, melainkan dimasukkan kedalam 

rumah-rumahan yang terbuat dari bambu sebagai kerangka, dan daun 

ilalang sebagai pagarnya yang melambangkan dari sejatinya orang 

Kalang. Boneka penganten tersebut dibawa masuk ke dalam rumah-

rumahan beserta pakaian (baju, kebaya, kain jarik, pakaian dalam, 

kerudung) mukena, handuk, selimut, sendal, kandhi, cething dan caping. 

Rumah-rumahan yang hendak dibakar diberi sesaji berupa kaki 

bebek sebelah kiri, sayap bebek sebelah kanan, kepala dan juga darah 

bebek beserta minyak dedes, yaitu minyak yang terbuat dari santan 
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kelapa yag dimasak kemudian dimasukkan kedalam bambu kecil yang 

berjumlah empat buah. 

Sebelum upacara pembakaran dimulai, pihak keluarga 

menyiapkan tiga orang laki-laki yang mau membakar rumah-rumahan 

tersebut secara sukarela. Sebagai syaratnya, tiga orang laki-laki tersebut 

harus diberi uang masing-masing lima ribu rupiah sebagai uang 

kebersihan. 

Sebelum dibakar, mereka harus mengelilingi rumah-rumahan 

sebanyak tiga kali putaran dan bertugas mengatur nyala api supaya tetap 

menyala sampai barang-barang yang berada dalam rumah-rumahan 

tersebut habis terbakar. Mereka mengaturnya dengan bantuan batang 

pohon mbulung yang panjang supaya supaya tidak kepanasan karena 

nyala api sangat besar. 

Setelah rumah-rumahan sudah terbakar semua, dan nyala api 

sudah mengecil, maka uang logam hasil dari acara sangonan, yang telah 

dipisahkan dan dimasukkan kedalam kain mori itu dibakar juga, dahulu 

uang logam dibakar bersamaan dengan barang-barang sesaji, sehingga 

dahulu dapat terlihat dengan jelas, apabila di pasar kita menjumpai uang 

logam yang gosong itu menandakan uang dari orang Kalang yang baru 

mengadakan upacara obong. Setelah nyala api benar-enar habis, maka 

sekumpulan orang muda dan anak kecil berebut uang logam tersebut 

yang telah dibakar, mereka berebut di abu yang masih panas. 

 
3) Upacara Penutupan 
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Setelah pembakaran rumah-rumahan atau upacara obong telah 

selesai maka untuk upacara penutupannya adalah dengan melakukan 

selamatan atau syukuran yang diikuti oleh sejumlah orang seadanya 

(hanya anggota keluarga dan tetangga dekat) ini merupakan syarat 

berakhirnya upacara. 

Sementara rumah kajang hanya boleh dilepas, manakala sudah 

satu minggu dari upacara obong, kemudian pihak keluarga mendatangi 

makam almarhum kembali. 

 

4. Dampak Upacara Obong Terhadap Sosial Masyarakat  

a. Dampak Keyakinan 

Dampak upacara obong terhadap keyakinan masyarakat desa sekitar 

adalah menimbulkan rasa tenang dan  tenteram bagi keluarga yang 

diitnggalkan. Mereka (masyarakat Kalang) percaya bahwa upacara obong 

merupakan upacara kematian yang bertujuan menyempurnakan arwah, dan 

juga sebagai bhakti anak kepada orang tua. Agar setelah mengadakan upacara 

obong tersebut orang tua yang telah meninggal dunia mendapatkan tempat 

yang lebih baik dari semula.  

Masyarakat Kalang percaya bahwa masih ada kehidupan lagi setelah 

meninggal dunia. Sehingga dalam upacara obong tersebut diadakan kegiatan 

membakar rumah-rumahan yang dipercaya sebagai tempat berteduh 

almarhum, dan membakar saji-sajian yang dimaksudkan sebagai bahan 

makanan dalam perjalanan arwah menuju surga. 
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Masyarakat Kalang percaya bahwa setelah melakukan upacara 

obong, maka mereka sudah tidak punya beban yang harus ditanggung. 

Mereka (masyarakat Kalang) yang belum melaksanakan upacara obong 

merasa masih mempunyai hutang yang harus dibayar kepada orang tua. 

Mereka percaya apabila belum melaksanakan upacara obong maka arwah 

dari almarhum masih bergentayangan dan mengganggu keluarga yang 

ditinggalkan. Sehingga perjalanan almarhum dalam menuju surga mengalami 

hambatan. Selain itu juga mereka percaya apabila belum melaksanakan 

upacara obong maka keluarga yang ditinggalkan sering mengalami bencana 

dan kesulitan ekonomi.   

b. Dampak Sosial Budaya 

Dalam pergaulan di masyarakat, sosialisasi anak atau keluarga 

memegang peranan yang sangat penting dalam menambah wawasan dalam 

jangka panjang seseorang. Seorang anak yang masih mengalir darah Kalang 

selalu dibiasakan untuk selalu diikutsertakan dalam upacara obong, agar 

supaya ia terbiasa dan mampu memahami tradisi yang dilakukan dalam 

masyarakat Kalang.  

Seperti hasil wawancara yang dikemukakan oleh Bu Lurah (12 Mei  

2011) adalah sebagai berikut. 

“Kulo mesti ngajak dhek Gendhis nek setiap enten upacara 
obong ten Montongsari, supadhos ngertos kebiasaan utowo 
kebudayaan sing ono ning masyarakat Kalang, walaupun 
usiane nembe 4 tahun, tapi selalu kulo ajak nek setiap ono 
upacara obong berlangsung”. (saya selalu mengajak dhek 
Gendhis setiap ada upacara obong di Desa Montongsari, supaya 
mengerti kebiasaan atau kebudayaan yang ada pada masyarakat 
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Kalang, walaupun usianya baru 4 tahun, tapi selalu saya ajak 
dalam setiap ada pelaksanaan upacara obong). 
 
Pengaruh sosial dari adanya tradisi upacara obong ini diantaranya 

adalah terjalinnya silaturahmi antara keluarga yang satu dengan lainnya, 

karena dengan adanya upacara obong tersebut, dapat mempertemukan 

keluarga yang telah lama tidak berjumpa yang dikarenakan kesibukan dan 

jarak rumah yang jauh sehingga kesempatan semacam ini jarang sekali di 

dapatkan.  

Selain menjalin silaturahmi upacara obong juga mempererat 

kebersamaan, dan kegotong-royongan, hal ini dapat terlihat manakala dalam 

mempersiapkan upacara obong, masyarakat Kalang mempunyai naluri untuk 

membantu mempersiapkan perlengkapan yang digunakan dalam upacara 

obong tersebut, dan mereka membantu atas dasar kesukarelaan tanpa 

mengharapkan pamrih, misalnya saja bantu-membantu dalam membuat 

rumah-rumahan yang akan diobong bersama boneka penganten, sesaji dan 

barang-barang lainnya. 

Berikut ini adalah wawancara dengan Bapak Jayadi (30 April 2011). 

“Karang jenenge menungso ki yo rak iso urip dhewe, misale 
saiki iso ngadhek dhewe, mesti suatu saat mbutuhke bantuane 
wong liyo, mulane nek dadi uwong rak keno sombong, misale 
ono sing mbutuhke bantuan yo kudu ndang gage, rak usah mikir 
piro upahe, tapi mikire aku iso mbantu opo nggo sampean”. 
(Yang namanya manusia pasti tidak bisa hidup sendiri, misal 
sekarang dapat berdiri sendiri, pasti suatu saat kita 
membutuhkan bantuan orang lain, makanya kita dianjurkan 
untuk tidak sombong, misal ada yang membutuhkan bantuan, 
harus selalu siap dan cepat, tidak perlu memikirkan berapa upah 
yang akan kita terima, tetapi berpikir apa yang mampu saya 
berikan untuk anda). 
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Enam dari dua puluh lima responden, yang dapat dikatakan sebagai 

generasi muda keturunan orang Kalang menyatakan bahwa dia merasa malu 

menjadi keturunan orang Kalang, karena selalu diejek temannya dalam 

pergaulan di sekolah maupun pekerjaan, sehingga mereka menjadi terasing 

dalam pergaulan. Keterasingan mereka salah satunya disebabkan oleh asal-

usul munculnya berbagai versi cerita masyarakat yang berkembang di 

lingkungan tersebut. Ada beberapa orang yang menyatakan bahwa orang 

Kalang adalah anak keturunan Kalang Jaya, yaitu seorang keturunan Raja di 

Kerajaan Prambanan, yang mempunyai ayah seekor anjing, dan masih 

banyak lagi cerita yang lainnya sehingga membuat keturunan Kalang merasa 

terasing di lingkungan yang bukan Kalang. 

Selain dikarenakan oleh beberapa cerita versi asal-mula orang 

Kalang. Mereka juga merasa malu karena upacara obong yang masih 

dipertahankan ditengah kemajuan jaman seperti sekarang ini. Pergeseran 

aturan-aturan adat dapat terjadi karena pengaruh kekuatan dan perubahan 

yang terjadi dalam masyarakat seiring dengan kemajuan jaman dan teknologi. 

Suatu kebiasaan adat masih dipertahankan atau tidak dipertahankan 

itu semua tergantung dari masyarakat itu sendiri, apabila masyarakatnya 

sudah modern maka kebiasaan adat mulai ditinggalkan, begitu pula 

sebaliknya, kebiasaan-kebiasaan dalam adat tidak mengenal peraturan yang 

cenderung statis, namun peraturan tersebut timbul, berkembang, dan 

kemudian lenyap ditelan arus kemajuan jaman dan teknologi.  
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Seorang dari golongan Kalang dapat menghilangkan ke Kalangan 

nya dengan cara melakukan perkawinan dengan luar golongan Kalang, hal ini 

ditujukan untuk membuka wawasan yang lebih luas dan agar gerak sosial 

masyarakat tersebut lebih dinamis artinya dapat mengikuti perkembangan 

jaman tidak terbatas oleh golongan atau kelompok, maka mereka membuka 

diri dengan membaur melalui jalan perkawinan, orang Kalang merasa 

bertambah luas wawasan dan menambah hubungan persaudaraan.  

Perkawinan dengan golongan bukan Kalang dipercaya sebagai 

amanat dari salah satu pesan orang tua. Dahulu nampaknya ditemui 

pengalaman buruk yang dialami oleh generasi diatasnya, sistem perkawinan 

endogami yang dipaksakan ternyata membawa dampak buruk bagi 

perkembangan masyarakat maupun pribadinya. Oleh karena itu generasi 

terdahulu merasa pengalaman mereka supaya tidak ditiru oleh keturunannya, 

maka ada orang tua yang memberikan pesan atau amanat kepada anaknya 

untuk melakukan perkawinan dengan orang golongan dari luar Kalang.  

 
B. Pembahasan 

Dalam upacara obong pada masyarakat Kalang mengangkat upacara 

keagamaan ini sebagai suatu religi yang dapat dipandang sebagai kepercayaan. 

Dan pola perilaku yang oleh manusia digunakan untuk mengendalikannya, 

karena masyarakat Kalang beranggapan bahwa apabila ada orang meninggal 

maka pada satu tahun atau sependhak dari kematiannya harus melakukan 

upacara obong yang dihitung dengan menggunakan kalender Jawa. Apabila 

tidak dilakukan maka arwah dari almarhum tidak akan bisa tenang dan selalu 
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gentayangan, begitu pula dengan yang ditinggalkan juga tidak akan tenang 

karena seperti mempunyai hutang yang harus ditanggung. 

1. Alasan Mengapa Tradisi Upacara Obong Masih Dipertahankan 

a. Dilihat dari Faktor Keyakinan 

Berdasarkan hasil penelitian, dalam kenyataannya masyarakat 

Kalang Desa Montongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal masih 

mempertahankan tradisi upacara kematian. Yaitu upacara obong yang biasa 

mereka laksanakan ketika satu tahun (sependhak) dari kematian almarhum. 

Mereka (masyarakat Kalang) dapat mempertahankan tradisi di tengah 

kemajuan zaman karena dapat memisahkan antara adat dengan agama.  

Hal ini sesuai dengan teori Haviland (1985:197) bahwa agama atau 

religi dapat di pandang sebagai keperacyaan dan pola perilaku yang oleh 

manusia digunakan untuk mengendalikan aspek alam semesta yang tidak 

dapat dikendalikannya. Karena dalam semua kebudayaan yang dikenal tidak 

ada sesuatu yang sungguh-sungguh dengan pasti dan 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, do’a, nyanyian, tari-tarian, sesaji, dan kurban yang 

diusahakan oleh manusia untuk memanipulasi mahluk dan kekuatan 

supranatural tersebut dapat terdiri atas Dewa, arwah leluhur dan roh-roh 

lain. 

b. Dilihat dari Faktor Sejarah 
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Berdasarkan hasil penelitian, dalam kenyataannya masyarakat 

Kalang Desa Montongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal masih 

mempertahankan tradisi upacara kematian. Yaitu upacara obong yang biasa 

mereka laksanakan ketika satu tahun (sependhak) dari kematian almarhum. 

Mereka (masyarakat Kalang) dapat mempertahankan tradisi ditengah 

kemajuan zaman karena mereka menjaga amanata atau pesan dari leluhur, 

supaya melakukan upacara keagamaan saat ada keluarga yang meninggal 

dunia. Hal ini dilakukan sebagai balas budi terhadap orang tua. Mereka 

mengajarkan seorang anak harus berbakti terhadap orang tua, sampai orang 

tua telah meninggal dunia.  

Hal ini sesuai dengan pendapat Pontjosutirto, 1971. Upacara obong 

sampai sekarang masih tetap dilakukan oleh masyarakat Kalang. Untuk 

menyesuaikan dengan zaman nampak bahwa pelaksanaan upacara itu 

mengalami perubahan. Tetapi dasar dan tujuannya masih tetap dipegang 

teguh. Mereka menjaga amanat dari leluhur yang memberikan pesan agar 

supaya mengadakan upacara obong ketika ada keluarga yang meninggal 

dunia. (Pontjosutirto, 1971:23). 

c. Dilihat dari Faktor Budaya 

Berdasarkan hasil penelitian, dalam kenyataannya masyarakat 

Kalang Desa Montongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal masih 

mempertahankan tradisi upacara kematian. Yaitu upacara obong yang biasa 

mereka laksanakan ketika satu tahun (sependhak) dari kematian almarhum. 
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Mereka (masyarakat Kalang) dapat mempertahankan tradisi ditengah 

kemajuan zaman karena sudah dilakukan secara turun menurun. 

Hal ini sesuai dengan teori Frazer dalam Koentjaraningrat (1982:27) 

menyatakan bahwa masyarakat pada mulanya dalam memecahkan masalah 

yang ada di luar batas kemampuan dan pengetahuan akalnya dengan 

menggunakan ilmu gaib. Hal ini terjadi sebelum manusia mengenal religi. 

Lambat laun terbukti bahwa banyak dari perbuatan magis itu tidak ada 

hasilnya, maka mulailah masyarakat percaya bahwa alam yang didiami oleh 

mahluk-mahluk halus yang lebih berkuasa dari padanya, lalu masyarakat 

mencari hubungan dengan mahluk halus itu yang akhirnya timbul religi. 

2. Pelaksanaan Upacara Obong 

Untuk melaksanakan upacara obong dilaksanakan di rumah anak atau 

saudara dari almarhum dan mengeluarkan banyak biaya yang ditanggung 

bersama-sama oleh anggota keluarga yang lain, karena dalam 

menyelenggarakan upacara obong mengeluarkan biaya yang sangat besar. 

Mengenai tempat untuk melaksanakan upacara harus diadakan ditempat 

yang telah ditentukan oleh leluhur mereka, misalnya hanya diperbolehkan 

ditempat yang dianggap keramat, misalnya pada masyarakat Kalang di Desa 

Montongsari, hanya dapat melaksanakan upacara obong di Dukuh 

Montongkulon saja, sedangkan di Dukuh yang lain tidak bisa, karena 

masyarakat Kalang beranggapan bahwa dahulu yang mbabad alas atau hutan di 

Montongkulon adalah orang Kalang saja, tidak ada orang lain di luar golongan 
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Kalang, dan masyarakat Kalang dahulu berpendirian bahwa di tempat 

Montongkulon yang dapat digunakan sebagai tempat upacara obong. 

Prosesi dari upacara obong pada masyarakat Kalang terdiri dari dua 

tahap, yang pertama adalah acara andheg yaitu dilakukan untuk memasukkan 

arwah dalam boneka penganten dan syukuran atau selamatan yang dapat 

menumbuhkan rasa kebersamaan dan persaudaraan antar masyarakat. Tahap 

kedua yaitu acara nglepas atau sontengan yang dilakukan sebanyak dua 

periode. Periode pertama dilakukan pada pukul 20:00 WIB yaitu acara 

nyangoni atau memberi uang saku dan aweh mangan atau memberi makan 

kemudian mengelilingi sesaji juga sebanyak tiga kali putaran dan boneka 

penganten dimasukkan ke dalam rumah kajang yaitu rumah yang terbuat dari 

daun mbulung yang diletakkan di ruang tersendiri, pintunya terbuat dari kain 

jarik, rumah tersebut digunakan untuk menidurkan boneka penganten dan 

menempatkan macam-macam sesaji  yang digunakan dalam upacara obong. 

Periode yang kedua adalah pada pukul 03:30 WIB juga sama dengan 

periode yang pertama, namun setelah selesai mengelilingi sesaji boneka 

penganten langsung dimasukkan rumah-rumahan yaitu rumah yang terbuat 

dari daun ilalang dan batang bambu sebagai kerangkanya, nantinya akan 

diobong bersama boneka penganten beserta sesaji, kasemuanya dibakar hingga 

menjadi abu. 

Tujuan diadakan upacara obong adalah untuk menyempurnakan arwah 

dari almarhum supaya dapat masuk surga dan dapat diampuni segala dosa-

dosanya selama ia hidup di dunia. Apabila keluarga dari almarhum tidak 
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melakukan upacara obong, maka arwah dari almarhum akan selalu 

bergentayangan dan menghantui keluarga yang ditinggalkan, dan keluarga 

yang ditinggalkan menjadi tidak tenteram, hal ini terlihat dalam wujud 

kebudayaan ideas. 

Dalam upacara obong masyarakat Kalang melakukan aktifitas yang harus 

dipatuhi dan dilakukan seperti mengelilingi rumah sebanyak tiga kali putaran, 

ini mempunyai makna agar arwah dari almarhum dapat masuk kedalam boneka 

penganten, selain itu juga harus melakukan nyangoni atau memberi uang saku 

dan aweh mangan atau memberi makan kepada boneka penganten atau 

almarhum, setelah nyangoni dan aweh mangan selesai maka dilanjutkan 

dengan membakar rumah-rumahan, yang di dalamnya terdapat boneka 

penganten dalam keadaan duduk, beserta sesaji yang digunakan. Itu semua 

merupakan wujud kebudayaan dari activities. 

Benda-benda yang digunakan dalam upacara obong yaitu boneka 

penganten, hewan kurban (bagi orang mampu menggunakan kerbau, dan bagi 

keluarga yang biasa saja hanya menggunakan itik) sesuai dengan jenis kelamin 

almarhum, sesji yang digunakan, semua itu bersifat suci dan religius yang 

tidak boleh dicaci. Masyarakat mempunyai keyakinan dengan benda-benda 

tersebut dapat sampai ke dunia sana. Benda-benda yang digunakan dalam 

upacara tersebut merupakan wujud dari kebudayaan artifact. 

Upacara obong merupakan upacara keagamaan atau religious ceremonies 

atau rites dapat terlihat dalam melakukannya, berdo’a dan sesaji yang 

digunakan untuk mencari hubungan dengan manusia dengan Tuhan dan 
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mahluk-mahluk halus yang mendiami alam ghaib dan upacara tersebut 

dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat, sesuai dengan pendapat 

Haviland. 

Dalam upacara obong adanya persembahan yang berupa sesaji yang 

wajib ditentukan jumlahnya, do’a yang dibacakan berupa mantra-mantra dan 

adanya hubungan manusia dengan Tuhan dan mahluk-mahluk halus, dapat 

dikaitkan dengan lima komponen religi dari Koentjaraningrat. 

Pertama emosi keagamaan, yang menyebabkan manusia mempunyai 

sikap serba religi yang merupakan suatu getaran yang mampu menggerakkan 

jiwa manusia. Dalam upacara obong terlihat apabila ikut dalam upacara obong, 

hati dan perasaannya harus bersih, tidak boleh menghina ataupun mencaci, 

walaupun dalam upacara tersebut terdapat kejanggalan yang harus dibenarkan, 

maka emosi keagamaan terlihat ketika menghadiri upacara. 

Kedua sistem keyakinan, merupakan wujud dan gagasan manusia yang 

menyangkut keyakinan. Dalam masyarakat Kalang mempercayai adanya alam 

ghaib, menurut anggapan mereka apabila tidak melakukan upacara tersebut 

maka arwah dari almarhum akan selalu bergentayangan dan menemui keluarga 

yang ditinggalkan, mempercayai adanya surga karena apabila sudah 

melakukan upacara obong maka arwah dari almarhum akan diterima di surga 

dan diampuni segala dosa yang telah diperbuat oleh almarhum semasa 

hidupnya di dunia, dan masyarakat Kalang juga mempercayai apabila 

menghina pada saat upacara berlangsung maka orang tersebut akan sakit dan 
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sulit disembuhkan oleh tenaga medis, hanya dukun obong yang dapat 

menyembuhkannya. 

Yang ketiga sistem ritus dan upacara, berujud aktivitas dan tindakan 

dalam melaksanakan upacara, berlangsung secara berulang-ulang. Yaitu 

dilaksanakan saat satu tahun (sependhak) dari meninggalnya almarhum. 

Upacara obong terdiri dari beberapa tindakan yaitu mengelilingi rumah dan 

sesaji masing-masing tiga putaran, sesaji yang digunakan sebagai syarat dari 

upacara, membuat boneka penganten sebagai simbol dari almarhum, hewan 

kurban yang berupa itik dan ayam, dan mantra yang digunakan dalam upacara. 

Keempat peralatan yang digunakan dalam upacara obong yaitu boneka 

penganten sebagai simbol dari almarhum, sesaji yang digunakan sebagai syarat 

yang wajib digunakan, alat yang mengeluarkan bunyi-bunyian, yaitu dua buah 

besi yang dipukul-pukulkan sehingga mengeluarkan bunyi ting-ting, rumah 

kajang yang terbuat dari daun mbulung sebagai kamar sementara boneka 

penganten saat upacara, dan rumah-rumahan yang digunakan untuk 

meletakkan boneka penganten beserta sesaji yang nantinya akan dibakar. 

Kelima yaitu umat agama atau kesatuan sosial yang menganut sistem 

keyakinan dan melaksanakan sistem ritus dan upacara, dalam upacara obong 

yang ikut menghadiri adalah semua masyarakat Kalang yang tinggal di Desa 

Montongsari, masyarakat sekitar yang bukan golongan Kalang ikut menghadiri 

upacara dengan sukarela, dan masyarakat golongan Kalang dari Desa lain 

mereka menyempatkan menghadiri upacara untuk nyangoni dan aweh mangan. 
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Dengan demikian dapat dilihat kaitan antara ritus dan upacara dengan 

umat agama, sebab para umat agama melaksanakan ritus dan upacara. 

Selanjutnya antara upacara itu sendiri mempunyai kaitan dengan peralatan 

yang digunakan dan umat agama, sebab upacara memerlukan peralatan, 

sedangkan peralatan itu sendiri diciptakan oleh umat agama. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem keyakinan, sistem ritus dan upacara 

dan juga anggota umat agama saling mempengaruhi antara satu dengan yang 

lainnya. Secara umum suatu tradisi dapat berkembang dan bertahan lama 

dalam suatu masyarakat dengan adanya peran serta masyarakat, sehingga 

tradisi tersebut tetap lestari dan terpelihara dengan baik. 

Dalam masyarakat Kalang, upacara obong merupakan suatu gagasan 

kolektif sesuai dengan teori Hertz karena meninggal itu berarti proses 

peralihan dari suatu kedudukan tertentu ke kedudukan sosial yang lain, yaitu 

masyarakat beralih dari dunia semasa hidup menuju dunia akhirat yaitu surga 

dan neraka, itu juga merupakan dari upacara inisiasi. 

Masyarakat Kalang mempunyai keyakinan apabila almarhum belum 

disempurnakan maka arwahnya akan selalu mendatangi keluarga yang 

ditinggalkan dan selalu bergentayangan, dari situ dapat dilihat bahwa dalam 

kematian itu ada bentuk inisiasi peralihan. 

Hal itu disebabkan karena mereka berhubungan dengan sesuatu hal yang 

keramat (sacre) yaitu karena waktu, tempat dan peralatan yang digunakan 

,erupakan hal yang bersifat keramat. Orang-orang yang ditinggalkan tidak 

boleh melanggarnya. 
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Upacara obong di Desa Montongsari Kecamatan Weleri Kabupaten 

Kendal dapat dibandingkan dengan upacara obong di Yogyakarta, dalam 

upacara itu hampir semua proses dari upacara itu sama, namun yang 

membedakan adalah sebutan dari peralatannya, misalnya dalam menyebut 

tiruan dari almarhum di Yogya menyebut Puspa, sedangkan di Kendal disebut 

dengan boneka penganten. Di Kendal upacara dilaksanakan setelah satu tahun 

kematian almarhum, sedangkan di Yogya dilaksanakan setelah seribu hari 

meninggalnya almarhum. 

Dalam masyarakat Kalang di Yogyakarta mereka dalam melakukan 

upacara, bisa dilakukan bersama-sama apabila kekurangan dalam hal biayanya. 

Namun dalam masyarakat Kalang di Kendal tidak bisa dilakukan karena 

mereka melakukan upacara tersebut secara sederhana dan tidak terlalu mewah, 

apabila mereka hanya mampu membeli itik, ya hewan kurban dalam upacara di 

beri itik, tidak harus kerbau, kerbau hanya untuk keluargaa yang mampu saja. 

Yang terpenting adalah sesaji yang diwajibkan ada dapat terpenuhi. 

3. Dampak Upacara Obong Terhadap Sosial Masyarakat  

a. Dampak Keyakinan 

Dampak upacara obong terhadap keyakinan masyarakat desa sekitar 

adalah menimbulkan rasa tenang dan  tenteram bagi keluarga yang 

diitnggalkan. Mereka (masyarakat Kalang) percaya bahwa upacara obong 

merupakan upacara kematian yang bertujuan menyempurnakan arwah, dan 

juga sebagai bhakti anak kepada orang tua. Agar setelah mengadakan upacara 
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obong tersebut orang tua yang telah meninggal dunia mendapatkan tempat 

yang lebih baik dari semula.  

Masyarakat Kalang percaya bahwa masih ada kehidupan lagi setelah 

meninggal dunia. Sehingga dalam upacara obong tersebut diadakan kegiatan 

membakar rumah-rumahan yang dipercaya sebagai tempat berteduh almarhum, 

dan membakar saji-sajian yang dimaksudkan sebagai bahan makanan dalam 

perjalanan arwah menuju surga. 

Masyarakat Kalang percaya bahwa setelah melakukan upacara obong, 

maka mereka sudah tidak punya beban yang harus ditanggung. Mereka 

(masyarakat Kalang) yang belum melaksanakan upacara obong merasa masih 

mempunyai hutang yang harus dibayar kepada orang tua. Mereka percaya 

apabila belum melaksanakan upacara obong maka arwah dari almarhum masih 

bergentayangan dan mengganggu keluarga yang ditinggalkan. Sehingga 

perjalanan almarhum dalam menuju surga mengalami hambatan. Selain itu 

juga mereka percaya apabila belum melaksanakan upacara obong maka 

keluarga yang ditinggalkan sering mengalami bencana dan kesulitan ekonomi.   

b. Dampak Sosial Budaya 

Dalam pergaulan di masyarakat, sosialisasi anak atau keluarga 

memegang peranan yang sangat penting dalam menambah wawasan dalam 

jangka panjang seseorang. Seorang anak yang masih mengalir darah Kalang 

selalu dibiasakan untuk selalu diikutsertakan dalam upacara obong, agar 

supaya ia terbiasa dan mampu memahami tradisi yang dilakukan dalam 

masyarakat Kalang.  
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Seperti hasil wawancara yang dikemukakan oleh Bu Lurah (12 Mei  

2011) adalah sebagai berikut. 

“Kulo mesti ngajak dhek Gendhis nek setiap enten upacara 
obong ten Montongsari, supadhos ngertos kebiasaan utowo 
kebudayaan sing ono ning masyarakat Kalang, walaupun 
usiane nembe 4 tahun, tapi selalu kulo ajak nek setiap ono 
upacara obong berlangsung”. (saya selalu mengajak dhek 
Gendhis setiap ada upacara obong di Desa Montongsari, supaya 
mengerti kebiasaan atau kebudayaan yang ada pada masyarakat 
Kalang, walaupun usianya baru 4 tahun, tapi selalu saya ajak 
dalam setiap ada pelaksanaan upacara obong). 
 
Pengaruh sosial dari adanya tradisi upacara obong ini diantaranya 

adalah terjalinnya silaturahmi antara keluarga yang satu dengan lainnya, 

karena dengan adanya upacara obong tersebut, dapat mempertemukan 

keluarga yang telah lama tidak berjumpa yang dikarenakan kesibukan dan 

jarak rumah yang jauh sehingga kesempatan semacam ini jarang sekali di 

dapatkan.  

Selain menjalin silaturahmi upacara obong juga mempererat 

kebersamaan, dan kegotong-royongan, hal ini dapat terlihat manakala dalam 

mempersiapkan upacara obong, masyarakat Kalang mempunyai naluri untuk 

membantu mempersiapkan perlengkapan yang digunakan dalam upacara 

obong tersebut, dan mereka membantu atas dasar kesukarelaan tanpa 

mengharapkan pamrih, misalnya saja bantu-membantu dalam membuat 

rumah-rumahan yang akan diobong bersama boneka penganten, sesaji dan 

barang-barang lainnya. 

Berikut ini adalah wawancara dengan Bapak Jayadi (30 April 2011). 

“Karang jenenge menungso ki yo rak iso urip dhewe, misale 
saiki iso ngadhek dhewe, mesti suatu saat mbutuhke bantuane 
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wong liyo, mulane nek dadi uwong rak keno sombong, misale 
ono sing mbutuhke bantuan yo kudu ndang gage, rak usah mikir 
piro upahe, tapi mikire aku iso mbantu opo nggo sampean”. 
(Yang namanya manusia pasti tidak bisa hidup sendiri, misal 
sekarang dapat berdiri sendiri, pasti suatu saat kita 
membutuhkan bantuan orang lain, makanya kita dianjurkan 
untuk tidak sombong, misal ada yang membutuhkan bantuan, 
harus selalu siap dan cepat, tidak perlu memikirkan berapa upah 
yang akan kita terima, tetapi berpikir apa yang mampu saya 
berikan untuk anda). 
 
Enam dari dua puluh lima responden, yang dapat dikatakan sebagai 

generasi muda keturunan orang Kalang menyatakan bahwa dia merasa malu 

menjadi keturunan orang Kalang, karena selalu diejek temannya dalam 

pergaulan di sekolah maupun pekerjaan, sehingga mereka menjadi terasing 

dalam pergaulan. Keterasingan mereka salah satunya disebabkan oleh asal-

usul munculnya berbagai versi cerita masyarakat yang berkembang di 

lingkungan tersebut. Ada beberapa orang yang menyatakan bahwa orang 

Kalang adalah anak keturunan Kalang Jaya, yaitu seorang keturunan Raja di 

Kerajaan Prambanan, yang mempunyai ayah seekor anjing, dan masih 

banyak lagi cerita yang lainnya sehingga membuat keturunan Kalang merasa 

terasing di lingkungan yang bukan Kalang. 

Selain dikarenakan oleh beberapa cerita versi asal-mula orang 

Kalang. Mereka juga merasa malu karena upacara obong yang masih 

dipertahankan ditengah kemajuan jaman seperti sekarang ini. Pergeseran 

aturan-aturan adat dapat terjadi karena pengaruh kekuatan dan perubahan 

yang terjadi dalam masyarakat seiring dengan kemajuan jaman dan teknologi. 

Suatu kebiasaan adat masih dipertahankan atau tidak dipertahankan 

itu semua tergantung dari masyarakat itu sendiri, apabila masyarakatnya 
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sudah modern maka kebiasaan adat mulai ditinggalkan, begitu pula 

sebaliknya, kebiasaan-kebiasaan dalam adat tidak mengenal peraturan yang 

cenderung statis, namun peraturan tersebut timbul, berkembang, dan 

kemudian lenyap ditelan arus kemajuan jaman dan teknologi.  

Seorang dari golongan Kalang dapat menghilangkan ke Kalangan 

nya dengan cara melakukan perkawinan dengan luar golongan Kalang, hal ini 

ditujukan untuk membuka wawasan yang lebih luas dan agar gerak sosial 

masyarakat tersebut lebih dinamis artinya dapat mengikuti perkembangan 

jaman tidak terbatas oleh golongan atau kelompok, maka mereka membuka 

diri dengan membaur melalui jalan perkawinan, orang Kalang merasa 

bertambah luas wawasan dan menambah hubungan persaudaraan.  

Perkawinan dengan golongan bukan Kalang dipercaya sebagai 

amanat dari salah satu pesan orang tua. Dahulu nampaknya ditemui 

pengalaman buruk yang dialami oleh generasi diatasnya, sistem perkawinan 

endogami yang dipaksakan ternyata membawa dampak buruk bagi 

perkembangan masyarakat maupun pribadinya. Oleh karena itu generasi 

terdahulu merasa pengalaman mereka supaya tidak ditiru oleh keturunannya, 

maka ada orang tua yang memberikan pesan atau amanat kepada anaknya 

untuk melakukan perkawinan dengan orang golongan dari luar Kalang.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Tradisi upacara obong pada masyarakat Kalang masih dipertahankan 

sampai sekarang, karena masyarakat Kalang memegang teguh amanat 

atau pesan dari nenek moyang pada jaman dahulu. Pesan tersebut tetap 

dijaga sebagai bhakti anak terhadap orang tua, walaupun orang tua telah 

tiada, kita harus tetap memuliakannya. Selain memegang teguh amanat 

leluhur juga untuk menyempurnakan arwah almarhum agar arwah 

almarhum tidak bergentayangan di dunia dan dapat melanjutkan 

perjalanan menuju surga dengan tenang. 

2. Prosesi upacara berlangsung dalam dua tahap, tahap pertama yaitu 

upacara andheg-andhegi dilakukan untuk memasukkan arwah kedalam 

penganten dengan cara mengelilingi rumah sebanyak tiga kali putaran, 

sedangkan tahap yang kedua adalah upacara nglepas atau entas-entas 

dilakukan untuk memberi uang saku atau nyangoni dan memberi makan 

atau aweh mangan kemudian membakar penganten beserta pakaian dan 

rumah-rumahan. 

3. Dampak dari upacara obong dilihat dari faktor kepercayaan dan sosial 

kemasyarakatan. Dampak upacara obong terhadap kepercayaan adalah 

menimbulkan rasa tenang dan tenteram, karena pihak keluarga yang 
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ditinggalkan merasa sudah tidak punya beban tanggungan kepada orang 

tua yang telah meninggal dunia. Dampak bagi sosial kemasyarakatan 

adalah menciptakan gotong royong, dapat terlihat pada saat diadakannya 

upacara obong tersebut masyarakat sekitar dapat bantu membantu secara 

iklas tanpa pamrih atau mengharapkan imbalan dari yang mengadakan 

upacara obong tersebut.  

B. Saran  

Berdasarkan simpulan diatas, diajukan saran sebagai berikut. 

1. Bagi Badan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal 

Dari hasil penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu 

laporan bahwa di Desa Montongsari terdapat komunitas suku Kalang 

yang masih mempertahankan tradisi upacara kematian yang khas, yaitu 

upacara obong. Dari laporan tersebut diharapkan supaya Pemerintah 

Kabupaten Kendal dapat mengolahnya dan dijadikan sebagai obyek 

wisata, seperti upacara Ngaben yang yang ada di Bali, sehingga dapat 

meningkatkan pendapatan Daerah setempat. 

2. Bagi Masyarakat Kalang 

Terutama masyarakat Kalang generasi tua supaya dapat menanamkan 

rasa kepedulian terhadap tradisi upacara obong dan menjunjung tinggi 

kebudayaan leluhur yang mendalam kepada generasi muda (keturunan 

Kalang) sehingga dapat menimbulkan rasa kebanggaan. 
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DAFTAR INFORMAN 
 

1. NAMA   : JAYADI 

v UMUR   : 50 TAHUN 

v JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI 

v AGAMA  : ISLAM 

v PENDIDIKAN  : SARJANA 

v PEKERJAAN  : KEPALA DESA 

v ALAMAT  : RT 03 RW 04, MONTONGSARI 

2. NAMA   : DARYONO 

v UMUR   : 49 TAHUN 

v JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI 

v AGAMA  : ISLAM 

v PENDIDIKAN  : SLTP 

v PEKERJAAN  : DAGANG 

v ALAMAT  : RT 04 RW 04, MONTONGSARI 

3. NAMA   : SISWATI 

v UMUR   : 46 TAHUN 

v JENIS KELAMIN : PEREMPUAN 

v AGAMA  : ISLAM 

v PENDIDIKAN  : SLTP 

v PEKERJAAN  : DAGANG 

v ALAMAT  : RT 04 RW 04, MONTONGSARI 

4. NAMA   : WARIAH 
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v UMUR   : 42 TAHUN 

v JENIS KELAMIN : PEREMPUAN 

v AGAMA  : ISLAM 

v PENDIDIKAN  : SD 

v PEKERJAAN  : TANI 

v ALAMAT  : RT 01 RW 02, KARANGSARI 

5. NAMA   : KISMANTO 

v UMUR   : 31 TAHUN 

v JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI 

v AGAMA  : ISLAM 

v PENDIDIKAN  : SLTP 

v PEKERJAAN  : DAGANG 

v ALAMAT  : RT 02 RW 04, MONTONGSARI 

6. NAMA   : PURWOTO 

v UMUR   : 32 TAHUN 

v JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI 

v AGAMA  : ISLAM 

v PENDIDIKAN  : SLTP 

v PEKERJAAN  : DAGANG, TANI 

v ALAMAT  : RT 01 RW 04, MONTONGSARI 

7. NAMA   : ASMONAH 

v UMUR   : 55 TAHUN 

v JENIS KELAMIN : PEREMPUAN 
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v AGAMA  : ISLAM 

v PENDIDIKAN  : SD 

v PEKERJAAN  : TANI 

v ALAMAT  : RT 02 RW 04, MONTONGSARI  

8. NAMA   : SUKEMI 

v UMUR   : 57 TAHUN 

v JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI 

v AGAMA  : ISLAM 

v PENDIDIKAN  : SD 

v PEKERJAAN  : TANI 

v ALAMAT  : RT 02 RW 04, MONTONGSARI 

9. NAMA   : SEMAN 

v UMUR   : 75 TAHUN 

v JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI 

v AGAMA  : ISLAM  

v PENDIDIKAN  : SD 

v PEKERJAAN  : TANI 

v ALAMAT  : RT 05 RW 04, MONTONGSARI 

10. NAMA   : JUMADI 

v UMUR   : 36 TAHUN 

v JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI 

v AGAMA  : ISLAM 

v PENDIDIKAN  : SLTP 
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v PEKERJAAN  : DAGANG 

v ALAMAT  : RT 05 RW 04, MONTONGSARI 

11. NAMA   : SUYATI 

v UMUR   : 64 TAHUN 

v JENIS KELAMIN : PEREMPUAN 

v AGAMA  : ISLAM 

v PENDIDIKAN  : SD 

v PEKERJAAN  : TANI 

v ALAMAT  : RT 03 RW 04, MONTONGSARI 

12. NAMA   : MARDI 

v UMUR   : 55 TAHUN 

v JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI 

v AGAMA  : ISLAM 

v PENDIDIKAN  : SD  

v PEKERJAAN  : TANI 

v ALAMAT  : RT 05 RW 04 
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Daftar Pertanyaan Pada Pelaksanaan Upacara Obong  
 

1. Dukun upacara obong 

a. Apakah upacara obong itu? 

b. Bagaimana sejarah awal mula upacara obong pada masyarakat 

Kalang? Mengapa mereka melakukan? Apa tugas yang anda emban 

dalam pelaksanaan tradisi upacara obong tersebut? 

c. Apa saja tugas yang anda emban dalam pelaksanaan tradisi upacara 

obong tersebut? 

d. Kapan   biasanya upacara obong dilaksanakan? Mengapa selalu 

dilaksanakan pada hari tersebut, dan bukan pada hari yang lain? 

e. Bagaimana proses awal sampai akhir jalannya upacara obong? 

Apakah ada tahap-tahap tertentu? 

f. Apakah kegunaan upacara obong? Mengapa upacara tersebut masih 

dipertahankan sampai sekarang?  

g. Apa yang akan terjadi apabila keluarga almarhum tidak melaksanakan 

upacara tersebut? 

h. Apa saja hal-hal yang dilarang di dalam melaksanakan upacra obong? 

i. Apa saja nilai-nilai budaya yang terkandung dalam upacara obong? 

 
 
 

2. Pembuat boneka penganten 

a. Apakah boneka penganten itu? 

b. Boneka tersebut terbuat dari bahan apa? Mengapa demikian? Apabila 

diganti dengan bahan yang lain, bisa atau tidak? 
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c. Apakah bentuk khusus? mengapa dari penganten tersebut? Mengapa? 

d. Apakah karakter dari penganten itu ada bedanya? Apabila ada, 

mengapa dibedakan? 

e. Apakah boneka tersebut dijual atau sukarela diberikan kepada 

almarhum? Apabila dijual, maka keluarga harus mengganti dengan 

berapa rupiah yang harus dibayarkan? 

f. Digunakan untuk apa penganten tersebut? Mengapa bukan 

jenazahnya? Melainkan harus diganti dengan boneka pengganti? 

g. Sejak kapan anda membuar penganten?  

h. Apakah semua orang Kalang dapat dan diperbolehkan membuat 

boneka penganten? Atau hanya keturunan dukun saja yang 

diperbolehkan membuat? 

i. Apa akibat yang terjadi apabila boneka penganten dibuat oleh orang 

lain yang bukan keturunan dari dukun Kalang? 

3. Keluarga almarhum 

a. Mengapa anda melakukan upacara obong? 

b. Apakah ada akibat apabila anda tidak melakukannya? 

c. Apakah peran keluarga dalam upacara obong tersebut? 

d. Dimanakah upacara obong itu berlangsung? 

e. Mengapa harus ditempat tersebut? Apabila dilaksanakan di tempat 

yang lain bisa atau tidak? 

f. Apakah kegunaan upacara obong?  
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g. Mengapa setelah melaksanakan upacara obong batin anda terasa 

tentram dan lega? 

h. Apa saja pantangan yang harus dihindari dalam upacara obong 

tersebut? Dan apa akibatnya apabila pantangan tersebut dilanggar? 

i. Nilai apa saja yang terkandung dalam upacara obong tersebut? 

4. Tokoh adat masyarakat 

a. Bagaimana sejarah awal mula upacara obong pada masyarakat 

Kalang? 

b. Mengapa masyarakat Kalang masih mempertahankannya? 

c. Bagaimana masyarakat Kalang menyikapi upacara tersebut? 

d. Bagaimana proses dalam upacara obong pada masyarakat Kalang 

tersebut? 

e. Apa saja sesaji yang digunakan dalam upacara obong? Apabila saji 

yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan dari leluhur, apakah 

ada akibatnya? 

f. Apakah kegunaan sesaji dalam pelaksanaan upacara obong tersebut? 

g. Apa saja makna dari setiap sesaji yang digunakan dalam proses 

upacara obong pada masyarakat Kalang? 

h. Bolehkah sesaji untuk upacara tersebut dimakan atau diminta untuk 

anaknya dirumah? 

i. Apabila boleh, maka tata cara untuk meminta sesaji tersebut? 

j. Apakah maksud boneka penganten bagi anda? 
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k. Bolehkah boneka penganten dihina atau dicaci? Karena ia hanya 

terbuat dari kayu? 

l. Apabila menghina boneka penganten tersebut, apa akibat yang akan 

terjadi? 

m. Apakah ada nilai-nilai budaya yang terkandung dalam upacara obong 

pada masyarakat Kalang tersebut? 

5. Warga Kalang 

a. Apakah upacara obong itu? Mengapa anda melakukannya? 

b. Apa kegunaan dari upacara obong pada masyarakat Kalang? 

c. Bagaimana proses pelaksanaan upacara obong tersebut? 

d. Siapa saja yang dibolehkan menghadiri upacara obong tersebut? 

Apakah harus khusus orang Kalang saja? 

e. Apakah ada pakaian khusus untuk menghadiri upacara tersebut? 

f. Apa saja sesaji yang digunakan dalam upacara obong? Mengapa 

demikian? 

g. Apa saja kegunaan sesaji dalam upacara obong? 

h. Apakah ada larangan yang harus dihindari dalam upacara obong? Apa 

yang akan terjadi apabila larangan tersebut dilakukan? 

i. Apakah nilai yang terkandung dalam upacara obong tersebut? 

6. Generasi Muda 

a. Apakah anda tahu tentang upacara obong pada masyarakat Kalang? 

b. Apakah anda pernah menghadiri upacara obong tersebut? 

c. Menurut anda, tradisi upacara obong itu tujuannya untuk apa? 
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d. Mengapa masyarakat Kalang masih mempertahankannya? 

e. Apakah anda tahu akibat yang akan terjadi apabila golongan Kalang 

tidak melaksanakan tradisi tersebut? 

f. Mengapa upacara obong sangat penting bagi masyarakat Kalang? 

g. Apakah anda merasa senang dilahirkan, dan dibesarkan dalam 

keluarga golongan Kalang? 

h. Dalam memilih pasangan hidup, apakah anda lebih senang tertarik 

dari golongan Kalang atau di luar golongan Kalang? 

i. Menurut anda tradisi obong pada masyarakat Kalang perlu 

dipertahankan atau tidak? 

j. Dalam pergaulan, terkadang orang memandang sebelah mata, dan 

bahkan ada juga yang menghina golongan Kalang. Bagaimana anda 

menyikapinya? 
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PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN 
 

TRADISI UPACARA OBONG PADA MASYARAKAT KALANG 
DI DESA MONTONGSARI, KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL 

No. Fokus Indikator Daftar Pertanyaan 

1. Latar belakang 
masyarakat Kalang 
masih mempertahankan 
tradisi  upacara obong? 
 

a. Sejarah 

upacara 

obong, 

amanat 

dari 

leluhur 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1) Apakah suatu hari nanti saat anda 

meninggal akan memberi amanat kepada 

keturunan untuk melakukan upacara 

obong untuk anda? 

2) Mengapa anda masih meyakini tradisi 

tersebut ditengah kemajuan jaman ini? 

3) Apakah anda tidak merasa malu atau 

rendah diri manakala harus melakukan 

upacara obong? 

4) Apakah leluhur atau orang tua yang telah 

meninggal dunia memberikan pesan 

untuk melakukan upacara obong? 

5) Apabila anda tidak melaksanakan 

upacara obong, apakah ada akibat yang 

menimpa anda dan keluarga? 

6) Bagaimana anda mempertahankan tradisi 

upacara obong pada generasi anda? 

7) Apakah tradisi upacara obong sesuai 

dengan keyakinan dan ajaran agama 

yang anda yakini? 

8) Apakah tradisi upacara obong ini tidak 

sesuai dengan keyakinan dan ajaran 

agama yang anda yakini? Apabila 

demikian, maka bagaimana anda 

menyikapinya? 

9) Mengapa anda merasa tentram dan lega 
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b. Tempat 

upacara 

obong 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Akibat 

apabila 

tidak 

melaksana

kan 

upacara 

obong 

 

apabila anda telah melaksanakan tradisi 

upacara obong tersebut? 

10) Apakah anda akan menurunkan tradisi 

upacara obong kepada keturunan anda? 

11) Mengapa tradisi upacara obong tersebut 

harus diturunkan? 

12) Apabila keturunan anda tidak mau 

melanjutkan tradisi upacara obong 

apakah ada akibatnya dalam kehidupan 

yang akan datang? 

13) Bolehkah seorang yang dari golongan 

Kalang melepas ke Kalangannya? 

14) Apa akibat yang terjadi apabila 

seseorang dari golongan Kalang tersebut 

memutuskan untuk melepas tradisi 

upacara obong? 

15) Bolehkah seorang yang bukan dari 

golongan Kalang  masuk menjadi 

golongan Kalang? 

16) Apabila dapat, maka tahap apa saja yang 

harus dilakukan orang tersebut? 

17) Apakah pelaksanaan upacara obong itu 

bersifat sakral? 

18) Dimanakah upacara obong dilaksanakan? 

Di dalam rumah atau di luar rumah? 

Mengapa demikian? 

19) Apabila turun hujan, maka pelaksanaan 

upacara obong tersebut ditunda atau tetap 

dilaksanakan pada hari itu juga? 

20) Apakah semua tempat di Desa 

Montongsari dapat digunakan sebagai 
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tempat penyelenggaraan upacara obong? 

21) Mengapa hanya di Montongkulon saja 

yang dapat digunakan untuk 

melaksanakan tradisi upacara obong? 

22) Apakah ada akibat secara langsung 

apabila anda tidak melaksanakan upacara 

obong? 

23) Biasanya apa akibat yang terjadi apabila 

anda tidak melaksanakan amanat 

tersebut? 

24) Apakah dapat menghindari akibat 

tersebut? 

25) Ada yang mengatakan kalau tidak 

melaksanakan upacara obong tersebut 

akan terjadi musibah kepada keluarga 

yang ditinggalkan, benarkah demikian? 

26) Apabila seorang yang bukan dari 

golongan Kalang secara tidak langsung 

mengejek perlengkapan dan boneka 

penganten akan mendapatkan musibah? 

Mengapa demikian 

27) Bagaimana cara meminta maaf kepada 

almarhum ketika seorang yang bukan 

dari golongan Kalang yang menghadiri 

upacara obong secara tidak langsung 

mengejek dan akibatnya mendapatkan 

musibah? 

28) Apakah musibah tersebut hanya dapat 

ditangani oleh orang Kalang saja ataukah 

dapat disembuhkan dari golongan lain 

yang bukan Kalang? 
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29) Apa saja musibah yang akan dialami 

keluarga apabila tidak melakukan 

upacara obong? 

30) Apakah ada cara untuk tidak melakukan 

upacara obong, tetapi tidak mendapatkan 

musibah,  

31) Apakah ada persyaratan khusus bagi 

orang golongan Kalang untuk tidak 

mendapatkan musibah walaupun ia tidak 

melaksanakan tradisi upacara obong 

tersebut? 

32) Bagaimana caranya apabila orang yang 

bukan golongan Kalang secara tidak 

sengaja menyinggung almarhum yang 

sedang diadakan upacara obong? Apakah 

ia akan terkena musibah atau tidak? 

33) Apabila secara tidak sengaja anda 

menyinggung hati almarhum, maka cara 

meminta maafnya bagaimana? Lewat 

dukun Kalang atau tokoh agama? 

2. Pelaksanaan upacara 
obong 

a. Tahap awal 

upacara 

obong 

b. Tahap 

akhir 

upacara 

obong 

1) Menurut anda apakah upacara obong itu? 

2) Bagaimana anda menyikapi upacara 

tersebut? 

3) Bagaimana proses upacara obong pada 

tahap awal? 

4) Perlengkapan apa saja yang digunakan 

dalam proses pelaksanaan upacara 

obong? 

5) Bahan apa yang digunakan dalam 

membuat rumah-rumahan yang nantinya 

akan ikut diobong dalam upacara obong 
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tersebut? 

6) Siapa saja yang bertanggung jawab untuk 

membuat rumah-rumahan? 

7) Rumah-rumahan dibuat berapa hari 

sebelum upacara obong dimulai? 

8) Selain rumah-rumahan juga terdapat 

boneka penganten, siapa yang berhak 

membuat boneka penganten tersebut? 

9) Apakah boneka penganten dapat dibuat 

oleh semua orang tanpa memandang 

keturunan, atau harus dibuat oleh 

seorang yang mempunyai keturunan 

tertentu? 

10) Setelah boneka penganten sudah jadi, 

siapakah yang mempunyai kewajiban 

memandikan boneka tersebut? 

11) Setelah dimandikan, siapakah yang 

berhak memberikan pakaian boneka 

tersebut? 

12) Sesaji apa saja yang harus disiapkan oleh 

keluarga dalam melaksanakan upacara 

obong? 

13) Apabila sesaji yang disediakan untuk 

proses upacara tidak memenuhi 

persyaratan, maka apa yang akan terjadi? 

14) Apakah kegunaan sesaji dalam upacara 

obong? 

15) Bolehkah sesaji yang akan digunakan 

dalam upacara obong diminta atau 

dimakan oleh anggota keluarga? 

16) Apabila boleh, bagaimana cara meminta 
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ijinnya? 

17) Apakah arti boneka penganten menurut 

anda? 

18) Mengapa dalam acara obong arwah 

orang tua harus dipanggil dulu, dan 

dimasukkan kedalam boneka? 

19) Mengapa setelah selesai upacara arwah 

harus dikembalikan lagi ke alamnya? 

20) Apabila arwah susah dan bahkan tidak 

mau keluar dari boneka maka bagaimana 

cara mengeluarkannya? 

21) Bolehkah boneka penganten tersebut 

dicaci atau dihina? Karena ia hanya 

terbuat dari kayu? 

22) Siapa saja yang dapat menghadiri 

upacara obong? 

23) Mengapa sebelum puncak upacara obong 

harus diadakan selamatan terlebih 

dahulu? 

24) Makanan apa saja yang digunakan untuk 

menjamu tamu ketika upacara obong 

hendak dimulai? Apakah ada ketentuan 

khusus ataukah tidak? 

25) Apa saja yang harus dibawa tamu ketika 

hendak menghadiri upacara obong? 

Apakah ada ketentuan khusus, apa saja 

barang yang harus dibawa? 

26) Apakah ada batasan umur untuk tamu 

yang akan menghadiri upacara obong? 

27) Mengapa harus diadakan selamatan 

dahulu ketika mengadakan upacara 
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obong? 

28) Setelah selesai selamatan, mengapa para 

tamu meninggalkan tempat 

diselenggarakannya upacara dan tidak 

memilih untuk tetap disana hingga 

puncak upacara obong selesai? 

29) Puncak upacara obong biasanya 

dilakukan pada tengah malam, apa yang 

dilakukan pihak keluarga dalam 

menunggu waktu untuk mengobong 

boneka, barang-barang dan sesaji? 

Apakah boleh tidur dulu ataukah tidak? 

30) Mengapa harus diadakan ritual 

pengembalian arwah sebelum puncak 

upacara dimulai? 

31) Apakah nilai yang terkandung dalam 

upacara obong tersebut? 

3. Dampak upacara obong 
dalam kehidupan 
masyarakat 

a. Dampak 

sosial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Dampak 

budaya 

 
 

1) Apakah menurut anda upacara obong 

dapat dikatakan sebagai sarana untuk 

bersosialisasi dengan masyarakat? 

2) Bagaimana cara mengatasi anggapan 

yang tidak baik terhadap orang Kalang 

manakala melakukan upacara obong? 

3) Mengapa orang Kalang seolah-olah 

diasingkan dan dipandang sebelah mata 

oleh masyarakat yang lain? 

4) Bagaimana upaya yang dilakukan untuk 

menepis anggapan negatif tentang orang 

Kalang? 

5) Mengapa ada beberapa orang yang 

menyebut orang Kalang adalah 
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c. Dampak 

ekonomi 

keturunan seekor anjing? Bagaimana 

anda menyikapinya? 

6) Menurut anda tradisi obong tersebut 

perlu dilestarikan atau ditinggalkan 

begitu saja? 

7) Apakah dengan adanya upacara obong 

yang masih dilestarikan dapat diturunkan 

kepada generasi penerus anda? 

8) Apa saja yang biasa anda lakukan dalam 

ritual Kalang? Apakah ada hari-hari 

khusus manakala anda harus memberi 

sesaji kepada leluhur? 

9) Menurut anda bagaimana cara 

menurunkan kebiasaan ritual yang 

dilaksanakan pada hari-hari tertentu? 

Misalnya saja pada hari selasa waghe 

harus menyediakan sesaji berupa 

gemblong, wajik, jenang untuk leluhur? 

10) Apakah dengan melakukan upacara 

obong anda menjadi boros dalam 

keuangan? 
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TRADISI UPACARA OBONG PADA MASYARAKAT KALANG DI DESA 

MONTONGSARI KECAMATAN WELERI  

KABUPATEN KENDAL 

 

Hasil Wawancara dengan masyarakat Kalang 

 

A. Latar Belakang masyarakat masih mempertahankan tradisi upacara obong 

1. Apakah anda masih mempunyai keturunan darah Kalang? 

Jawaban: 

a. Wanti: “iya, saya masih keturunan golongan Kalang, keturunan saya juga 

masih golongan Kalang semua”. 

b. Sugeng: “saya masih keturunan golongan Kalang mbak” 

c. Jayadi: “saya masih mengalir darah golongan Kalang”. 

d. Daryono: “saya masih keturunan Kalang”. 

e. Andi: “iya dong, saya masih Kalang”. 

2. Apakah anda masih melaksanakan tradisi upacara obong dalam memperingati 

satu tahun meninggalnya almarhum dari keluarga anda? 

Jawaban: 

a. Wanti: “iya, saya dari dahulu sampai sekarang, sampai nanti ketika saya 

meninggal, masih tetap melaksanakan upacara obong”. 

b. Sugeng: “saya masih melakukan upacara obong ketika keluarga saya ada 

yang meninggal dunia”. 

c. Jayadi: “saya masih melaksanakan upacara obong ketika keluarga saya ada 

yang meninggal dunia”. 

d. Daryono: “saya masih melakukan upacara obong”. 

e. Andi: “saya masih melakukan upacara obong”. 

3. Mengapa tradisi upacara obong tersebut masih dipertahankan? 

Jawab: 

a. Wanti: “melaksanakan pesan dari orang tua mbak” 

b. Sugeng: “melaksanakan pesan dari orang tua” 

c. Jayadi: “menjalankan amanat dari orang tua” 

Lampiran 4 
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d. Daryono: “menjalankan kebiasaan yang telah turun temurun dilakukan oleh 

adat demang Kalang”.  

e. Andi: “melaksanakan pesan dari orang tua” 

4. Seberapa penting kah, amanat dari leluhur bagi anda? Sehingga sampai saat ini 

anda masih menjaga tradisi obong tersebut. 

Jawab: 

a. Wanti: “penting sekali, karena upacara obong merupakan ciri khas dari 

orang Kalang”. 

b. Sugeng: “jelas penting, karena kalau belum diadakan upacara obong, arwah 

dari almarhum akan tetap gentayangan dan mengganggu keluarga yang di 

tinggalkannya”. 

c. Jayadi: “penting, karena untuk menyempurnakan arwah dari orang tua yang 

telah meninggalkan kita, supaya mereka mendapatkan tempat yang lebih 

layak dari sebelumnya”. 

d. Daryono: penting, karena upacara obong merupakan salah satu wujud bakti 

kita terhadap orang tua, sebagai rasa terima kasih telah melahirkan, 

membesarkan, dan mendidik hingga menjadi orang yang berguna”. 

e. Andi: penting, karena untuk menyempurnakan arwah dari leluhur yang telah 

mendahului kita”. 

5. Siapa yang menanggung resiko apabila tradisi upacara obong tidak 

dilaksanakan? 

Jawab: 

a. Wanti: apabila tradisi upacara obong tidak dilaksanakan, maka akibatnya 

akan ditanggung oleh seluruh anggota keluarga”. 

b. Sugeng: “seluruh anggota keluarga yang akan menanggung resiko”. 

c. Jayadi: “seluruh anggota keluarga akan menanggung resiko, biasanya 

terjadi kecelakaan atau kesulitan dalam rejeki”. 

d. Daryono: “akan ditanggung oleh semua keluarga”  

e. Andi: “ditanggung oleh semua keluarga, terutama keluarga inti”. 

6. Apa saja bentuk bencana yang mungkin terjadi, apabila keluarga tidak 

melaksanakan upacara obong kepada orang tua mereka? 
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Jawab: 

a. Wanti: “banyak sekali mbak, terutama dalam rejeki. Selama kita belum 

dapat melaksanakan upacara obong kepada orang tua, padahal waktu yang 

ditentukan untuk melakukan upacara obong sudah tiba, kita akan kesulitan 

dalam rejeki”. 

b. Sugeng: “banyak mbak, kesulitan rejeki, kecelakaan, sial, tertipu, pokoknya 

ada saja bencana yang menimpa keluarga Kalang yang tidak melaksanakan 

upacara obong”. 

c. Jayadi: “banyak sekali akibatnya, dan semua itu membuat keluarga yang 

ditinggalkan hidupnya menjadi tidak tenteram. Sehingga apabila keluarga 

yang ditinggalkan benar-benar belum mampu melaksanakan upacara obong, 

maka dibantu oleh keluarga yang lain, supaya tetap dapat melaksanakan 

upacara obong”.  

d. Daryono: “banyak mbak, kesulitan rejeki, kecelakaan, sial, tertipu, 

pokoknya ada saja bencana yang menimpa keluarga Kalang yang tidak 

melaksanakan upacara obong”. 

e. Andi: “banyak mbak, kesulitan rejeki, kecelakaan, sial, tertipu, pokoknya 

ada saja bencana yang menimpa keluarga Kalang yang tidak melaksanakan 

upacara obong”. 

7. Apakah anda ingin tetap mempertahankan tradisi obong tersebut kepada anak 

cucu anda? 

Jawab: 

a. Wanti: “iya mbak, saya akan tetap menjaga dan mempertahankan tradisi 

upacara obong ini, karena saya berasal dari golongan Kalang, jadi saya akan 

tetap mempertahankannya sampai anak cucu saya”. 

b. Sugeng: “iya mbak, saya akan tetap menjaga dan mempertahankan tradisi 

upacara obong ini, karena saya berasal dari golongan Kalang, jadi saya akan 

tetap mempertahankannya sampai anak cucu saya”. 

c. Jayadi: “iya mbak, saya akan tetap menjaga dan mempertahankan tradisi 

upacara obong ini, karena saya berasal dari golongan Kalang, jadi saya akan 

tetap mempertahankannya sampai anak cucu saya”. 
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d. Daryono: “iya mbak, saya akan tetap menjaga dan mempertahankan tradisi 

upacara obong ini, karena saya berasal dari golongan Kalang, jadi saya akan 

tetap mempertahankannya sampai anak cucu saya”. 

e. Andi: “iya mbak, saya akan tetap menjaga dan mempertahankan tradisi 

upacara obong ini, karena saya berasal dari golongan Kalang, jadi saya akan 

tetap mempertahankannya sampai anak cucu saya”. 

 

8. Kapan biasanya upacara obong dilaksanakan? Mengapa selalu dilaksanakan 

pada hari tersebut, dan bukan pada hari yang lain? 

Jawab: 

a. Wanti: “biasanya dilaksanakan pada satu tahun meninggalnya almarhum, 

kalau orang Jawa biasanya menyebutnya dengan sependhak meninggalnya 

almarhum, itu sudah ditentukan dari leluhur. Jadi harus mengikutinya, dan 

tidak boleh ditawar-tawar lagi. Karena nanti akan berimbas kepada 

almarhum dan keluarga yang ditinggalkan”.  

b. Sugeng: “biasanya dilaksanakan pada satu tahun meninggalnya almarhum, 

kalau orang Jawa biasanya menyebutnya dengan sependhak meninggalnya 

almarhum, itu sudah ditentukan dari leluhur. Jadi harus mengikutinya, dan 

tidak boleh ditawar-tawar lagi. Karena nanti akan berimbas kepada 

almarhum dan keluarga yang ditinggalkan”. 

c. Jayadi: “biasanya dilaksanakan pada satu tahun meninggalnya almarhum, 

kalau orang Jawa biasanya menyebutnya dengan sependhak meninggalnya 

almarhum, itu sudah ditentukan dari leluhur. Jadi harus mengikutinya, dan 

tidak boleh ditawar-tawar lagi. Karena nanti akan berimbas kepada 

almarhum dan keluarga yang ditinggalkan”. 

d. Daryono: “biasanya dilaksanakan pada satu tahun meninggalnya almarhum, 

kalau orang Jawa biasanya menyebutnya dengan sependhak meninggalnya 

almarhum, itu sudah ditentukan dari leluhur. Jadi harus mengikutinya, dan 

tidak boleh ditawar-tawar lagi. Karena nanti akan berimbas kepada 

almarhum dan keluarga yang ditinggalkan”. 
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e. Andi: “biasanya dilaksanakan pada satu tahun meninggalnya almarhum, 

kalau orang Jawa biasanya menyebutnya dengan sependhak meninggalnya 

almarhum, itu sudah ditentukan dari leluhur. Jadi harus mengikutinya, dan 

tidak boleh ditawar-tawar lagi. Karena nanti akan berimbas kepada 

almarhum dan keluarga yang ditinggalkan”. 

9. Apakah kegunaan upacara obong? Mengapa upacara tersebut masih 

dipertahankan sampai sekarang?  

Jawab:  

a. Wanti: “guna upacara obong adalah untuk menyempurnakan arwah orang 

tua yang telah meninggal, supaya tidak gentayangan, dan mendapatkan 

tempat yang layak”. 

b. Sugeng: “guna upacara obong adalah untuk menyempurnakan arwah leluhur 

atau orang tua yang telah meninggal mendahului kita”. 

c. Jayadi: guna upacara obong adalah untuk menyempurnakan arwah leluhur 

agar tidak gentayangan, dan langsung dapat melanjutkan perjalanan menuju 

surga, selain itu dalam perjalanan menuju surga juga mendapatkan bekal 

dan tempat peristirahatan yang lebih layak dari sebelumnya”. 

d. Daryono: “guna upacara obong adalah untuk menyempurnakan arwah 

leluhur atau orang tua yang telah meninggal mendahului kita”. 

e. Andi: “guna upacara obong adalah untuk menyempurnakan arwah leluhur 

atau orang tua yang telah meninggal mendahului kita”. 

10. Apa yang akan terjadi apabila keluarga almarhum tidak melaksanakan upacara 

tersebut? 

Jawab:  

a. Wanti: “apabila tidak melaksanakan upacara obong terhadap orang tua yang 

telah meninggal, maka hidupnya akan menjadi sulit dan banyak 

mendapatkan cobaan”. 

b. Sugeng:  “apabila tidak melaksanakan upacara obong terhadap orang tua 

yang telah meninggal, maka hidupnya akan menjadi sulit dan banyak 

mendapatkan cobaan”. 
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c. Jayadi: “hidupnya tidak akan tenteram dan banyak bencana”. 

d. Daryono: “apabila tidak melaksanakan upacara obong terhadap orang tua 

yang telah meninggal, maka hidupnya akan menjadi sulit dan banyak 

mendapatkan cobaan”. 

e. Andi: “apabila tidak melaksanakan upacara obong terhadap orang tua yang 

telah meninggal, maka hidupnya akan menjadi sulit dan banyak 

mendapatkan cobaan”. 

11. Apa saja hal-hal yang dilarang di dalam melaksanakan upacara obong? 

Jawab: 

a. Wanti: “banyak sekali mbak, misalnya saja dalam menghadiri upacara. 

Kita tidak diperbolehkan mengejek atau bahkan menghina boneka 

penganten, walaupun itu hanya terbuat dari sebatang kayu, kita tidak boleh 

nyembat makanan yang telah dihidangkan oleh pihak keluarga yang 

mengggelar upacara, dan lain-lain”. 

b. Sugeng: “banyak sekali mbak, misalnya saja dalam menghadiri upacara. 

Kita tidak diperbolehkan mengejek atau bahkan menghina boneka 

penganten, walaupun itu hanya terbuat dari sebatang kayu, kita tidak boleh 

nyembat makanan yang telah dihidangkan oleh pihak keluarga yang 

mengggelar upacara, dan lain-lain”. 

c. Jayadi: “banyak sekali mbak, misalnya saja dalam menghadiri upacara. 

Kita tidak diperbolehkan mengejek atau bahkan menghina boneka 

penganten, walaupun itu hanya terbuat dari sebatang kayu, kita tidak boleh 

nyembat makanan yang telah dihidangkan oleh pihak keluarga yang 

mengggelar upacara, dan lain-lain”. 

d. Daryono: “banyak sekali mbak, misalnya saja dalam menghadiri upacara. 

Kita tidak diperbolehkan mengejek atau bahkan menghina boneka 

penganten, walaupun itu hanya terbuat dari sebatang kayu, kita tidak boleh 

nyembat makanan yang telah dihidangkan oleh pihak keluarga yang 

mengggelar upacara, dan lain-lain”. 

e. Andi: “banyak sekali mbak, misalnya saja dalam menghadiri upacara. Kita 

tidak diperbolehkan mengejek atau bahkan menghina boneka penganten, 
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walaupun itu hanya terbuat dari sebatang kayu, kita tidak boleh nyembat 

makanan yang telah dihidangkan oleh pihak keluarga yang mengggelar 

upacara, dan lain-lain”. 

12. Mengapa saudara masih menjaga tradisi tersebut, padahal orang-orang sudah 

mulai bergeser dan meninggalkannya? 

Jawab: 

a. Wanti: “melaksanakan perintah leluhur, dan apabila nanti saya meninggal, 

dengan adanya upacara obong, maka arwah saya tidak akan gentayangan, 

dan mendapatkan tempat yang lebih layak dari sebelumnya”. 

b. Sugeng: “melaksanakan perintah leluhur, dan apabila nanti saya 

meninggal, dengan adanya upacara obong, maka arwah saya tidak akan 

gentayangan, dan mendapatkan tempat yang lebih layak dari sebelumnya”. 

c. Jayadi: “melaksanakan perintah leluhur, dan apabila nanti saya meninggal, 

dengan adanya upacara obong, maka arwah saya tidak akan gentayangan, 

dan mendapatkan tempat yang lebih layak dari sebelumnya”. 

d. Daryono: “melaksanakan perintah leluhur, dan apabila nanti saya 

meninggal, dengan adanya upacara obong, maka arwah saya tidak akan 

gentayangan, dan mendapatkan tempat yang lebih layak dari sebelumnya”. 

e. Andi: “melaksanakan perintah leluhur, dan apabila nanti saya meninggal, 

dengan adanya upacara obong, maka arwah saya tidak akan gentayangan, 

dan mendapatkan tempat yang lebih layak dari sebelumnya”. 

13. Alasan apa yang melatarbelakangi anda melakukan tradisi upacara obong 

tersebut? 

Jawab:  

a. Wanti: “perintah leluhur”. 

b. Sugeng: “meneruskan tradisi yang telah ada”. 

c. Jayadi: “memulyakan leluhur atau orang tua”. 

d. Daryono: “menjaga amanat dari orang tua”. 

e. Andi: “meneruskan tradisi yang telah ada sebelumnya”. 

 

B. Pelaksanaan upacara obong pada masyarakat Kalang 
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1. Apa saja yang dilakukan dalam persiapan upacara obong? 

Jawab: 

a. Wanti: “membuat boneka penganten, membuat rumah-rumahan, membuat 

rumah kajang, dan melengkapi sesaji yang digunakan dalam upacara”. 

b. Sugeng: “membuat boneka penganten, membuat rumah-rumahan, membuat 

rumah kajang, dan melengkapi sesaji yang digunakan dalam upacara”. 

c. Jayadi: “membuat boneka penganten, membuat rumah-rumahan, membuat 

rumah kajang, dan melengkapi sesaji yang digunakan dalam upacara”. 

d. Daryono: “membuat boneka penganten, membuat rumah-rumahan, membuat 

rumah kajang, dan melengkapi sesaji yang digunakan dalam upacara”. 

e. Andi: “membuat boneka penganten, membuat rumah-rumahan, membuat 

rumah kajang, dan melengkapi sesaji yang digunakan dalam upacara”. 

2. Kapan upacara dilakukan? Mengapa puncak acara dalam upacara obong selalu 

dilaksanakan pada malam hari? 

Jawab: 

a. Wanti: “upacara dilakukan ketika sependhak meninggalnya almarhum, 

dilaksanakan pada malam hari, karena lebih memanggil arwah, dan lebih 

gampang juga dalam memulangkan  arwah kembali”. 

b. Sugeng: “dilakukan ketika sependhak meninggalnya almarhum. Dilakukan 

pada malam hari agar lebih mudah”. 

c. Jayadi: “dilakukan pada malam hari ketika sependhak meninggalnya 

almarhum, dan dilakukan pada siang hari ketika tujuh hari meninggalnya 

almarhum”. 

d. Daryono: “dilakukan ketika sependhak meninggalnya almarhum. Dilakukan 

pada malam hari mengikuti tradisi sebelumnya”. 

e. Andi: “dilakukan ketika sependhak meninggalnya almarhum. Dilakukan 

pada malam hari mengikuti tradisi sebelumnya”. 

3. Mengapa sebelum upacara obong dilaksanakan, pihak keluarga dari almarhum 

harus terlebih dahulu mendatangi makam almarhum? 

Jawab: 
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a. Wanti: “pihak keluarga harus terlebih dahulu mendatangi makam almarhum, 

agar arwah dari almarhum siap untuk mengikuti upacara obong”. 

b. Sugeng: ”pihak  keluarga harus mendatangi makam terlebih dahulu, yang 

tujuannya untuk meminta ijin kepada arwah”. 

c. Jayadi: “harus ke makam dahulu, untuk memberitahukan bahwa arwah dari 

leluhur atau orang tua akan diadakan upacara obong”. 

d. Daryono: “pihak keluarga pergi mengunjungi makam dahulu, supaya arwah 

siap untuk mengikuti upacara obong”. 

e. Andi: pihak keluarga mendatangi makam dahulu, agar arwah tidak kaget dan 

mengikuti upacara obong dengan lancar. Dari tahap awal sampai selesai”. 

4. Mengapa rumah kajang selalu diletakkan di rumah bagian dalam? 

Jawab: 

a. Wanti: “karena rumah tersebut merupakan rumah untuk menidurkan arwa, 

diletakkan di dalam agar tidak semua orang dapat bolak-balik memasuki 

rumah kajang tersebut”.  

b. Sugeng: “karena rumah kajang merupakan tempat peristirahatan untuk arwah, 

dan untuk menidurkan arwah”. 

c. Jayadi: “karena rumah kajang digunakan untuk tempat peristirahatan dan 

sekaligus untuk menidurkan arwah, yang di rumah tersebut telah disediakan 

beraneka macam jenis sesaji, yang dimaksudkan sebagai jamuan untuk 

arwah”. 

d. Daryono: “karena rumah kajang merupakan tempat peristirahatan untuk 

arwah, dan untuk menidurkan arwah”. 

e. Andi: “karena rumah kajang merupakan tempat peristirahatan untuk arwah, 

dan untuk menidurkan arwah”. 

5. Mengapa dalam upacara obong di bagi menjadi dua tahapan? 

Jawab: 

a. Wanti: “dalam pelaksanaan upacara obong, di bedakan menjadi dua tahapan, 

yaitu tahap andheg-andhegi dan tahap nglepas. Tahap andheg-andhegi yaitu 

tahap manakala arwah diundang untuk dimasukkan ke dalam boneka 

penganten, sedangkan tahap nglepas atau enthas-enthas. Di dalam upacara 
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enthas-enthas, mulai dari anak sampai tamu yang menghadiri upacara 

tersebut melakukan nyangoni dan aweh mangan kepada almarhum secara 

bergantian yang dipandu oleh dukun dalam upacara obong”. 

b. Sugeng: “dalam pelaksanaan upacara obong, di bedakan menjadi dua 

tahapan, yaitu tahap andheg-andhegi dan tahap nglepas. Tahap andheg-

andhegi yaitu tahap manakala arwah diundang untuk dimasukkan ke dalam 

boneka penganten, sedangkan tahap nglepas atau enthas-enthas. Di dalam 

upacara enthas-enthas, mulai dari anak sampai tamu yang menghadiri 

upacara tersebut melakukan nyangoni dan aweh mangan kepada almarhum 

secara bergantian yang dipandu oleh dukun dalam upacara obong”. 

c. Jayadi: “dalam pelaksanaan upacara obong, di bedakan menjadi dua tahapan, 

yaitu tahap andheg-andhegi dan tahap nglepas. Tahap andheg-andhegi yaitu 

tahap manakala arwah diundang untuk dimasukkan ke dalam boneka 

penganten, sedangkan tahap nglepas atau enthas-enthas. Di dalam upacara 

enthas-enthas, mulai dari anak sampai tamu yang menghadiri upacara 

tersebut melakukan nyangoni dan aweh mangan kepada almarhum secara 

bergantian yang dipandu oleh dukun dalam upacara obong”. 

d. Daryono: “dalam pelaksanaan upacara obong, di bedakan menjadi dua 

tahapan, yaitu tahap andheg-andhegi dan tahap nglepas. Tahap andheg-

andhegi yaitu tahap manakala arwah diundang untuk dimasukkan ke dalam 

boneka penganten, sedangkan tahap nglepas atau enthas-enthas. Di dalam 

upacara enthas-enthas, mulai dari anak sampai tamu yang menghadiri 

upacara tersebut melakukan nyangoni dan aweh mangan kepada almarhum 

secara bergantian yang dipandu oleh dukun dalam upacara obong”. 

e. Andi: “dalam pelaksanaan upacara obong, di bedakan menjadi dua tahapan, 

yaitu tahap andheg-andhegi dan tahap nglepas. Tahap andheg-andhegi yaitu 

tahap manakala arwah diundang untuk dimasukkan ke dalam boneka 

penganten, sedangkan tahap nglepas atau enthas-enthas. Di dalam upacara 

enthas-enthas, mulai dari anak sampai tamu yang menghadiri upacara 

tersebut melakukan nyangoni dan aweh mangan kepada almarhum secara 

bergantian yang dipandu oleh dukun dalam upacara obong”. 
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6. Apa saja yang dilakukan dalam tahap pertama, atau biasa disebut nglepas? 

Jawab: 

a. Wanti: “anak dari almarhum mengelilingi rumah kajang sebanyak tiga kali 

putaran, hal ini dilakukan untuk memasukkan arwah ke dalam boneka 

penganten”. 

b. Sugeng: “anak dari almarhum mengelilingi rumah kajang sebanyak tiga kali 

putaran, hal ini dilakukan untuk memasukkan arwah ke dalam boneka 

penganten”. 

c. Jayadi: “anak dari almarhum mengelilingi rumah kajang sebanyak tiga kali 

putaran, hal ini dilakukan untuk memasukkan arwah ke dalam boneka 

penganten”. 

d. Daryono: “anak dari almarhum mengelilingi rumah kajang sebanyak tiga kali 

putaran, hal ini dilakukan untuk memasukkan arwah ke dalam boneka 

penganten”. 

e. Andi: “anak dari almarhum mengelilingi rumah kajang sebanyak tiga kali 

putaran, hal ini dilakukan untuk memasukkan arwah ke dalam boneka 

penganten”. 

7. Apa saja yang dilakukan dalam tahap sontengan? 

Jawab: 

a. Wanti: “upacara di buka oleh dukun dalam upacara obong, setelah itu 

dilanjutkan dengan membakar dupa dan membaca mantera, seraya memukul-

mukulkan besi hingga mengeluarkan bunyi “ting-ting”. Setelah itu 

dilanjutkan dengan acara nyangoni dan aweh mangan. Biasanya yang 

melakukan terlebih dahulu adalah pihak dari keluarga almarhum mulai dari 

anak pertama sampai buyut, cicit, dan canggah secara bergantian, kemudian 

dilanjutkan oleh tamu-tamu yang telah hadir. Tamu-tamu tersebut biasanya 

Cuma memasukkan uang atau nyangoni saja sambil cuci tangan, karena 

waktu dan tempat tidak memungkinkan bergiliran untuk aweh mangan dan 

nyangoni. 

b. Sugeng: “yang di lakukan dalam tahap sontenga adalah nyangoni dan aweh 

mangan”. 
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c. Jayadi: “melakukan nyangoni dan aweh mangan untuk almarhum”. 

d. Daryono: “nyangoni dan aweh mangan untuk almarhum”. 

e. Andi: “melakukan nyangoni dan aweh mangan”. 

 

8. Kenapa upacara obong hanya dapat dilaksanakan di Montong kulon? Kenapa di 

Montong yang lain tidak bisa? 

Jawab: 

a. Wanti: “karena pada zaman dahulu yang pertama kali ditemukan adalah Desa 

Montongsari bagian barat, dan yang membuka hutan adalah semua orang 

yang masih mempunyai keturunan Kalang, jadi hanya di Montongsari kulon 

yang dapat digunakan untuk melakukan tradisi upacara obong, sedangkan di 

Montong yang lain tidak dapat digunakan. Apabila orang yang bertempat 

tinggal selain di Montong kulon, maka dalam melakukan upacara obong 

harus diungsikan ke Montong kulon terlebih dahulu”. 

b. Sugeng: “amanat dari leluhur, bahwa hanya di Montong kulon  yang dapat 

digunakan sebagai tempat upacara obong”. 

c. Jayadi: “karena dahulu yang membuka dan menemukan Montong kulon 

adalah masyarakat Kalang, tidak ada orang lain yang berasal dari luar 

golongan Kalang”. 

d. Daryono: “pesan dari leluhur” 

e. Andi: “pesan dari leluhur”. 

9. Apa saja sesaji yang digunakan dalam upacara andheg-andhegi? 

Jawab: 

a. Wanti: “jamu, wijen, biji-bijian, kluwek, kemiri, jagung, uwi gembili, padi, 

tempe, pete, dan kacang panjang”. 

b. Sugeng: “jamu, wijen, biji-bijian, kluwek, kemiri, jagung, uwi gembili, padi, 

tempe, pete, dan kacang panjang”. 

c. Jayadi: “jamu, wijen, biji-bijian, kluwek, kemiri, jagung, uwi gembili, padi, 

tempe, pete, dan kacang panjang”. 

d. Daryono: “jamu, wijen, biji-bijian, kluwek, kemiri, jagung, uwi gembili, padi, 

tempe, pete, dan kacang panjang”. 
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e. Andi: “jamu, wijen, biji-bijian, kluwek, kemiri, jagung, uwi gembili, padi, 

tempe, pete, dan kacang panjang”. 

10. Mengapa boneka penganten harus dimandikan terlebih dahulu sebelum 

dimulainya upacara obong? 

Jawab: 

a. Wanti: “boneka penganten mengisyaratkan atau simbol dari arwah, jadi 

seperti halnya manusia biasa, maka harus diperlakukan layaknya manusia, 

harus dimandikan dahulu sebelum acara dimulai, setelah itu dibubuhi bedak, 

dan di kasih aroma wangi-wangian”. 

b. Sugeng: “supaya bersih dari kotoran dan dosa yang dilakukan selama masa 

hidupnya”. 

c. Jayadi: “supaya bersih”. 

d. Daryono: “supaya bersih”. 

e. Andi: “supaya bersih”. 

11. Mengapa dalam melakukan ritual andheg, anak dari almarhum diharuskan 

memakai caping, dan membawa tongkat? Dan yang di belakangnya lagi 

membawa kandhi yang dipenuhi dengan aneka macam sesaji? 

Jawab: 

a. Wanti: “anak yang di depan memakai caping dan membawa tongkat, 

tujuannya untuk membuka jalan dan sebagai penunjuk arah, sedangkan yang 

di belakangnya membawa kandhi yang dipenuhi dengan sesaji dimaksudkan 

untuk bekal makanan dalam perjalanan menuju suga”. 

b. Sugeng: “anak yang di depan sebagai penunjuk arah, dan yang di belakang 

membawakan bekal berupa makanan untuk perjalanan menuju surga”. 

c. Jayadi: “anak yang di depan sebagai penunjuk arah, dan yang di belakang 

membawakan bekal berupa makanan untuk perjalanan menuju surga”. 

d. Daryono: “anak yang di depan sebagai penunjuk arah, dan yang di belakang 

membawakan bekal berupa makanan untuk perjalanan menuju surga”. 

e. Andi: “anak yang di depan sebagai penunjuk arah, dan yang di belakang 

membawakan bekal berupa makanan untuk perjalanan menuju surga”. 

12. Apa saja sesaji yang digunakan dalam upacara entas-entas? 
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Jawab: 

a. Wanti: “sesaji yang digunakan ada dua macam, yaitu yang pertama di dalam 

rumah kajang, yaitu pisang raja 20 sisir, pisang sepet 44 sisir, telur bebek 

mentah 17 butir, telur bebek masak empat butir, ayam panggang tujuh ekor, 

nasi putih empat piring, lauk pauk empat piring, kopi panas empat gelas, 

jajanan empat piring, nasi tumpeng kecil sembilan buah, ayam kampung satu 

ekor dan dalam keadaan masih hidup. Sesaji yang ada di tampah yaitu: lauk-

pauk, sate ditusukkan pada pisang, daun pisang empat lembar, pisang sepet 

empat sisir, suruh gambir dua lembar, tumpeng kecil dua buah, telur bebek 

masak satu butir, telur ayam masak satu butir, buah-buahan seperti jeruk apel, 

pir, nasi ikan asin, srundheng, telur dadar, dan irisan ayam, sate odet, sate 

pentul, sate daging bebek yang dibakar, semua itu ditusukkan di ujung pisang 

yang sudah ditata melingkar, kolak pisang raja yang telah dimasak dengan 

santan juga tidak ketinggalan”. 

b. Sugeng: “sesaji yang digunakan ada dua macam, yaitu yang pertama di dalam 

rumah kajang, yaitu pisang raja 20 sisir, pisang sepet 44 sisir, telur bebek 

mentah 17 butir, telur bebek masak empat butir, ayam panggang tujuh ekor, 

nasi putih empat piring, lauk pauk empat piring, kopi panas empat gelas, 

jajanan empat piring, nasi tumpeng kecil sembilan buah, ayam kampung satu 

ekor dan dalam keadaan masih hidup. Sesaji yang ada di tampah yaitu: lauk-

pauk, sate ditusukkan pada pisang, daun pisang empat lembar, pisang sepet 

empat sisir, suruh gambir dua lembar, tumpeng kecil dua buah, telur bebek 

masak satu butir, telur ayam masak satu butir, buah-buahan seperti jeruk apel, 

pir, nasi ikan asin, srundheng, telur dadar, dan irisan ayam, sate odet, sate 

pentul, sate daging bebek yang dibakar, semua itu ditusukkan di ujung pisang 

yang sudah ditata melingkar, kolak pisang raja yang telah dimasak dengan 

santan juga tidak ketinggalan”. 

c. Jayadi: “sesaji yang digunakan ada dua macam, yaitu yang pertama di dalam 

rumah kajang, yaitu pisang raja 20 sisir, pisang sepet 44 sisir, telur bebek 

mentah 17 butir, telur bebek masak empat butir, ayam panggang tujuh ekor, 

nasi putih empat piring, lauk pauk empat piring, kopi panas empat gelas, 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


142 
 

 
 

jajanan empat piring, nasi tumpeng kecil sembilan buah, ayam kampung satu 

ekor dan dalam keadaan masih hidup. Sesaji yang ada di tampah yaitu: lauk-

pauk, sate ditusukkan pada pisang, daun pisang empat lembar, pisang sepet 

empat sisir, suruh gambir dua lembar, tumpeng kecil dua buah, telur bebek 

masak satu butir, telur ayam masak satu butir, buah-buahan seperti jeruk apel, 

pir, nasi ikan asin, srundheng, telur dadar, dan irisan ayam, sate odet, sate 

pentul, sate daging bebek yang dibakar, semua itu ditusukkan di ujung pisang 

yang sudah ditata melingkar, kolak pisang raja yang telah dimasak dengan 

santan juga tidak ketinggalan”. 

d. Daryono: “sesaji yang digunakan ada dua macam, yaitu yang pertama di 

dalam rumah kajang, yaitu pisang raja 20 sisir, pisang sepet 44 sisir, telur 

bebek mentah 17 butir, telur bebek masak empat butir, ayam panggang tujuh 

ekor, nasi putih empat piring, lauk pauk empat piring, kopi panas empat 

gelas, jajanan empat piring, nasi tumpeng kecil sembilan buah, ayam 

kampung satu ekor dan dalam keadaan masih hidup. Sesaji yang ada di 

tampah yaitu: lauk-pauk, sate ditusukkan pada pisang, daun pisang empat 

lembar, pisang sepet empat sisir, suruh gambir dua lembar, tumpeng kecil 

dua buah, telur bebek masak satu butir, telur ayam masak satu butir, buah-

buahan seperti jeruk apel, pir, nasi ikan asin, srundheng, telur dadar, dan 

irisan ayam, sate odet, sate pentul, sate daging bebek yang dibakar, semua itu 

ditusukkan di ujung pisang yang sudah ditata melingkar, kolak pisang raja 

yang telah dimasak dengan santan juga tidak ketinggalan”. 

e. Andi: “sesaji yang digunakan ada dua macam, yaitu yang pertama di dalam 

rumah kajang, yaitu pisang raja 20 sisir, pisang sepet 44 sisir, telur bebek 

mentah 17 butir, telur bebek masak empat butir, ayam panggang tujuh ekor, 

nasi putih empat piring, lauk pauk empat piring, kopi panas empat gelas, 

jajanan empat piring, nasi tumpeng kecil sembilan buah, ayam kampung satu 

ekor dan dalam keadaan masih hidup. Sesaji yang ada di tampah yaitu: lauk-

pauk, sate ditusukkan pada pisang, daun pisang empat lembar, pisang sepet 

empat sisir, suruh gambir dua lembar, tumpeng kecil dua buah, telur bebek 

masak satu butir, telur ayam masak satu butir, buah-buahan seperti jeruk apel, 
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pir, nasi ikan asin, srundheng, telur dadar, dan irisan ayam, sate odet, sate 

pentul, sate daging bebek yang dibakar, semua itu ditusukkan di ujung pisang 

yang sudah ditata melingkar, kolak pisang raja yang telah dimasak dengan 

santan juga tidak ketinggalan”. 

13. Dalam tahap nyangoni atau aweh mangan, para tamu berbondong-bondong 

untuk mendapatkan kesempatan dalam memberikan makan dan saku kepada 

almarhum, mengapa demikian? 

Jawab: 

a. Wanti: “karena merupakan kesempatan langka, dapat secara langsung 

berkomunikasi dengan arwah yang telah meninggal”. 

b. Sugeng: “karena pada ritual ini terasa seolah-olah dapat berkomunikasi 

secara langsung dengan arwah”. 

c. Jayadi: “karena ini merupakan bakti kita terhadap arwah”. 

d. Daryono: “karena tujuan saya dari rumah hanya ingin memberikan aweh 

mangan dan nyangoni”. 

e. Andi: “untuk memberikan aweh mangan dan nyangoni kepada arwah secara 

langsung”. 

 

C. Dampak yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil 

1. Apa yang akan terjadi apabila upacara obong tidak dilaksanakan? 

Jawab: 

a. Wanti: “bagi keluarga yang ditinggalkan hidupnya akan tidak tenteram, 

karena selalu diganggu oleh arwah yang belum disempurnakan, selain itu 

juga mengalami kesulitan dalam rejeki, dan mendapatkan banyak musibah 

seperti mengalami kecelakaan, menjadi korban penipuan, dan lain-lain” 

b. Sugeng: “hidupnya menjadi tidak tenteram, dan mengalami banyak godaan 

dalam hidup”. 

c. Jayadi: “akan mendapatkan kesusahan dalam hidup”. 

d. Daryono: “hidupnya menjadi tidak tenteram, dan mengalami banyak godaan 

dalam hidup”. 
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e. Andi: “akan mendapatkan kesusahan dalam hidup dan mengalami banyak 

godaan”. 

2. Dalam melaksanakan upacara obong, keluarga menghitung hari kematian 

almarhum dengan menggunakan kalender Jawa. Apabila dalam perhitungan 

tersebut terjadi kesalahan, dan waktu yang dilaksanakan untuk mengadakan 

upacara obong ternyata melebihi hari yang seharusnya diadakan upacara, maka 

apa yang akan menimpa keluarga? 

Jawab: 

a. Wanti: “keluarga yang ditinggalkan akan mengalami gangguan dari arwah 

yang selalu gentayangan, dan arwah selalu menunggu untuk segera diadakan 

upacara obong”. 

b. Sugeng: “keluarga yang ditinggalkan akan mengalami gangguan dari arwah 

yang selalu gentayangan, dan arwah selalu menunggu untuk segera diadakan 

upacara obong”. 

c. Jayadi: “keluarga yang ditinggalkan akan mengalami gangguan dari arwah 

yang selalu gentayangan, dan arwah selalu menunggu untuk segera diadakan 

upacara obong”. 

d. Daryono: “keluarga yang ditinggalkan akan mengalami gangguan dari arwah 

yang selalu gentayangan, dan arwah selalu menunggu untuk segera diadakan 

upacara obong”. 

e. Andi: “keluarga yang ditinggalkan akan mengalami gangguan dari arwah 

yang selalu gentayangan, dan arwah selalu menunggu untuk segera diadakan 

upacara obong”. 

3. Dalam upacara obong, tahap demi tahap berlangsung dengan sakral. Apabila 

tamu yang bukan dari golongan Kalang menghadiri dan tidak tahu tradisi 

tersebut sebelumnya, dan dalam mengikuti upacara tersebut muncul 

kejanggalan, maka tamu tersebut harusnya bagaimana? 

Jawab: 

a. Wanti: “bagi tamu yang sebelumnya belum pernah mengikuti atau 

menghadiri upacara obong, maka hendaknya mampu menjaga sikap agar 

tidak menyinggung arwah yang hendak di obong, karena apabila tamu 
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tersebut mempunyai perasaan menghina atau mengejek, akan mengalami 

bencana”. 

b. Sugeng: “tamu harus sopan dan tidak grusa-grusu”. 

c. Jayadi:”tamu tidak boleh menghina dalam bentuk apapun, baik perkataan 

maupun dalam hati, semua harus bersih, tidak boleh ada sedikitpun mencela”.  

d. Daryono:”tamu harus sopan dan mampu membaur dengan warga Kalang, jika 

ia bukan berasal dari golongan Kalang, tidak diperbolehkan menghina. 

Karena akan terjadi bencana.” 

e. Andi: “tamu harus sopan dan tidak boleh menghina”. 

 

4. Apa saja dampak positif dari upacara obong menurut anda? 

Jawab: 

a. Wanti: “mempererat persaudaraan, mengumpulkan keluarga. Apalagi 

keluarga yang jarang bisa berkumpul, memupuk kegotong-royongan dan 

kerja sama”. 

b. Sugeng: “menumbuhkan kerja sama, terciptanya toleransi, mengumpulkan 

keluarga”. 

c. Jayadi: “menumbuhkan kerja sama dan kegotong-royongan” 

d. Daryono: “menumbuhkan kerja sama” 

e. Andi: “menumbuhkan kerja sama dan menyambung tali silaturahmi”. 

5. Apa saja dampak negatif dari upacara obong menurut anda? 

Jawab: 

a. Wanti: “memakan banyak biaya, menimbulkan suasana mistis, terlalu 

tergantung kepada dukun upacara obong, karena setiap ada kecelakaan atau 

bencana hanya dapat disembuhkan oleh dukun obong”. 

b. Sugeng: “boros”. 

c. Jayadi: “boros” 

d. Daryono: “boros” 

e. Andi: “boros” 
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HASIL WAWANCARA DENGAN DUKUN, PEMBUAT BONEKA, TOKOH 

ADAT, DAN GENERASI MUDA 

 

Hasil Wawancaranya adalah sebagai berikut. 

 

7. Dukun upacara obong 

j. Apakah upacara obong itu? 

Jawab: 

“Upacara obong merupakan upacara kematian yang dilaksanakan manakala 

ada orang dari golongan Kalang meninggal dunia, dan upacara 

tersebut dilaksanakan ketika satu tahun meninggalnya almarhum, 

atau sependhak”. 

k. Apa saja tugas yang anda emban dalam pelaksanaan tradisi upacara 

obong tersebut? 

Jawab: 

“tugas yang saya emban dalam upacara obong adalah memimpin jalannya 

upacara dari tahap awal sampai selesai. Dari memandikan boneka 
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penganten, menyiapkan sesaji, mengajak komunikase dengan 

almarhum, sampai mengembalikan lagi almarhum ke alam baka”. 

l. Bagaimana proses awal sampai akhir jalannya upacara obong? 

Apakah ada tahap-tahap tertentu? 

Jawab: 

“proses awal sampai akhir pada upacara obong terbagi kedalam dua tahap, 

yaitu tahap awal yang disebut dengan upacara andheg, dan tahap 

sontengan (nglepas)”. 

m. Apakah kegunaan upacara obong? Mengapa upacara tersebut masih 

dipertahankan sampai sekarang?  

Jawab: 

“kegunaan upacara obong adalah untuk menyempurnakan arwah dari leluhur 

atauorang tua yang telah meninggal mendahului kita, supaya 

mendapatkan kelancaran dalam menuju surga, selain itu juga untuk 

memberikan tempat yang lebih baik, dan memberikan bekal. Sebagai 

wujud bakti anak terhadap orang tua, sehingga anak berkewajiban 

memulyakannya sampai orang tua meninggal dunia”. 

n. Apa yang akan terjadi apabila keluarga almarhum tidak melaksanakan 

upacara tersebut? 

Jawab: 

“apabila keluarga almarhum tidak melaksanakan upacara obong, padahal jelas-

jelas ia berkecukupan dalam materi, maka ia akan mendapatkan 

cobaan dan mendapatkan gangguan dari arwah, karena arwah belum 
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dapat naik surga dengan tenang, dan masih gentayangan di dunia 

manusia, selain itu akan mengalami kesulitan dalam rejeki”. 

o. Apa saja hal-hal yang dilarang di dalam melaksanakan upacra obong? 

Jawab: 

“hal-hal yang dilarang dalam upacara obong adalah menghina, baik secara 

langsung maupun melalui hati. Misalnya ada seorang yang belum 

pernah mengikuti upacara obong sebelumnya, ketika ia ikut dan 

menjumpai berbagai kejanggalan menurutnya, lalu dalam hati ia 

mengejek atau menghina baik menghina boneka, maupun menghina 

perlengkapan dan sesaji yang digunakan dalam upacara obong”. 

p. Apa saja nilai-nilai budaya yang terkandung dalam upacara obong? 

Jawab: 

“nilai yang terkandung dalam upacara obong ini adalah nilai kebersamaan, 

nilai kegotong-royongan, dan nilai kerukunan”. 

 
8. Pembuat boneka penganten 

j. Apakah boneka penganten itu? 

Jawab: 

“boneka penganten adalah sebuah golek yang terbuat dari kayu jati, yang 

dihias dan diberi pakaian layaknya manusia. Boneka ini digunakan 

sebagai simbol atau lambang dari almarhum, jadi boneka 

menyesuaikan jenis kelamin dari yang meninggal, apabila yang 

meninggal laki-laki, maka boneka penganten didandani memakai 
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perlengkapan laki-laki, dan apabila yang meninggal perempuan, 

boneka penganten didandani layaknya perempuan”. 

k. Boneka tersebut terbuat dari bahan apa? Mengapa demikian? Apabila 

diganti dengan bahan yang lain, bisa atau tidak? 

Jawab: 

“boneka penganten terbuat dari kayu jati, rambutnya terbuat dari daun opo-opo 

dan daun ilalang, mata nya terbuat dari logam, hidungnya terbuat 

dari buah jambe. Itu semua sudah ditetapkan oleh leluhhur, dan tidak 

dapat diganti dengan bahan yang lain. Di pilih dari kayu jati, karena 

kayu jati mempunyai kualitas yang baik”. 

l. Apakah karakter dari penganten itu ada bedanya? Apabila ada, 

mengapa dibedakan? 

Jawab: 

“karakter dari penganten berbeda-beda. Tergantung dengan jenis kelamin dari 

almarhum, apabila almarhum yang akan diadakan upacara obong itu 

laki-laki, maka bentuk boneka penganten menyerupai laki-laki, dan 

apabila almarhum yang akan diadakan upacara obong itu berjenis 

kelamin perempuan, maka boneka penganten dibuat benar-benar 

menyerupai perempuan”. 

m. Digunakan untuk apa penganten tersebut? Mengapa bukan 

jenazahnya? Melainkan harus diganti dengan boneka pengganti? 

Jawab: 
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“boneka penganten digunakan sebagai simbol dan media yang nantinya akan 

digunakan untuk berkomunikasi dengan pihak keluarga melalui 

perantara atau bantuan dukun obong. Orang Kalang berbeda dengan 

orang Hindu yang berada di Bali, bahwa setiap orang yang beragama 

Hindu wajib mengadakan upacara keagamaan yang disebut ngaben, 

di dalam ngaben, yang diobong adalah tulang-belulang dari 

almarhum, sedangkan dalam upacara obong hanya boneka saja yang 

diobong yang dijadikan sebagai simbol, karena orang Kalang 

beragama Islam, bukan beragama Hindu seperti di Bali”. 

n. Sejak kapan anda membuat penganten? 

Jawab: 

“saya sudah lama membuat boneka penganten ini, sudah hampir 6 tahun saya 

diperintahkan untuk menjadi pembuat boneka penganten”.  

o. Apakah semua orang Kalang dapat dan diperbolehkan membuat 

boneka penganten? Atau hanya keturunan dukun saja yang 

diperbolehkan membuat? 

Jawab: 

“yang diperbolehkan membuat boneka penganten hanya keturunan dari dukun 

obong saja, yang di pesani oleh orang tua nya melalui mimpi. Jadi, 

tidak semua orang mampu dan diperbolehkan membuat boneka 

penganten”.  

p. Apa akibat yang terjadi apabila boneka penganten dibuat oleh orang 

lain yang bukan keturunan dari dukun Kalang? 
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Jawab: 

“Apabila ada seseorang yang nekat membuat akan mendapat bencana dan 

kecelakaan, karena tidak dikehendaki oleh almarhum”. 

 

9. Keluarga almarhum 

j. Mengapa anda melakukan upacara obong? 

Jawab: 

“melaksanakan upacara obong karena menjalankan amanat dari leluhur yang 

sebelumnya telah dilaksanakan secara turun temurun, dan ita hanya 

mengikuti saja. Kita melaksanakan upacara obong sebagai bakti kita 

terhadap orang tua, sebagai ucapan terima kasih telah melahirkan, 

membesarkan, dan merawat hingga menjadi manusia dewasa, jadi 

ketika orang tua telah meninggalkan kita, kita harus tetap 

memulyakannya, yaitu melalui upacara obong ini”. 

k. Apakah ada akibat apabila anda tidak melakukannya? 

Jawab: 

“akibat apabila tidak melaksanakan upacara obong adalah keluarga yang 

ditinggalkan tidak akan merasa tenang dan tenteram dalam 

kehidupannya, karena ia akan diganggu oleh arwah yang 

gentayangan, dan merasa hutangnya belum dapat dilunasi, selain itu 

akan mengalami bencana secara bergantian dan terus menerus, serta 

mengalami kesulitan dalam rejeki”. 

l. Apakah peran keluarga dalam upacara obong tersebut? 
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Jawab: 

“peran keluarga dalam upacara obong adalah sebagai tempat berlangsungnya 

upacara, tempat yang digunakan berkumpul oleh para tamu 

undangan, sebagai penyedia fasilitas, dan sebagai tuan rumah bagi 

tamu yang menghadiri upacara obong”. 

m. Dimanakah upacara obong itu berlangsung? 

Jawab: 

“upacara obong pada kesempatan kali ini berlangsung di rumah anak terakhir 

dari almarhum, tepatnya di rumah saya sendiri, Daryono”. 

n. Mengapa harus ditempat tersebut? Apabila dilaksanakan di tempat 

yang lain bisa atau tidak? 

Jawab: 

“karena beliau semasa hidup telah berpesan, supaya nanti saat diadakan 

upacara obong dilaksanakan di tempat kediaman saya, apabila 

dilaksanakan di rumah anak yang lain juga bisa, apabila saya benar-

benar tidak mampu menggelar upacara tersebut”. 

o. Apakah kegunaan upacara obong?  

Jawab: 

“kegunaan upacara obong adalah untuk menyempurnakan arwah supaya 

langsung dapat menuju ke surga, dan tidak bergentayangan lagi di 

dunia mengganggu keluarga yang ditinggalkannya, selain itu juga 

untuk memberikan tempat yang lebih baik dari sebelumnya”. 
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p. Mengapa setelah melaksanakan upacara obong batin anda terasa 

tentram dan lega? 

Jawab: 

“setelah melaksanakan upacara obong, maka batin kita terasa tenteram, sebab 

hutang kita kepada orang tua sudah terlunasi”. 

10. Warga Kalang 

j. Apakah upacara obong itu? Mengapa anda melakukannya? 

Jawab: 

“upacara obong adalah upacara kematian yang dilaksanakan setiap satu tahun 

meninggalnya almarhum, atau biasa disebut sependhak dalam 

bahasa Jawa. Masih saya lakukan menjalankan pesan dari leluhur”. 

k. Apa kegunaan dari upacara obong pada masyarakat Kalang? 

Jawab: 

“guna dari upacara obong adalah untuk menyempurnakan arwah 

orang tua yang telah meninggal, dan untuk memberikan tempat yang 

lebih layak kepadanya”. 

l. Siapa saja yang dibolehkan menghadiri upacara obong tersebut? 

Apakah harus khusus orang Kalang saja? 

Jawab: 

“yang diperbolehkan menghadiri upacara obong adalah tidak harus orang 

Kalang saja, tetapi siapapun yang hendak menghadiri diperbolehkan, 

asal sopan dan mau menghargai tradisi tersebut”. 

m. Apakah ada pakaian khusus untuk menghadiri upacara tersebut? 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


154 
 

 
 

Jawab: 

“dalam menghadiri upacara obong tersebut tidak ditetapkan pakaian khusus 

bagi tamu undangan, bagi mereka yang hendak menghadiri upacara 

memakai pakaian biasa saja, asal sopan. Bagi wanita kebanyakan 

mengenakan kerudung dalam menghadiri upacara tersebut”. 

n. Apa saja kegunaan sesaji dalam upacara obong? 

Jawab: 

“sesaji dalam upacara obong mempunyai fungsi yang bermacam-macam, 

sesuai dengan jenis sesajinya. Misal sesaji yang berupa makanan 

akan digunakan sebagai bekal berupa makanan untuk almarhum, 

sedangkan sesaji yang berbentuk rumah-rumahan, digunakan 

sebagai tempat untuk berteduh bagi almarhum, dan sesaji yang 

berupa hewan, digunakan sebagai hewan tunggangan almarhum 

dalam perjalanan menuju surga”. 

 

11. Generasi Muda 

k. Apakah anda tahu tentang upacara obong pada masyarakat Kalang? 

Jawab: 

“tahu dong, upacara obong pada masyarakat Kalang adalah upacara 

mengobong boneka yang dilaksanakan ketika satu tahun 

meninggalnya almarhum”. 

l. Apakah anda pernah menghadiri upacara obong tersebut? 

Jawab: 
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“pernah, hampir setiap ada upacara obong di Desa Montongsari, saya selalu 

ikut menghadirinya”. 

m. Mengapa masyarakat Kalang masih mempertahankannya? 

Jawab: 

“kami masih tetap mempertahankannya, karena menkjaga dan menjalankan 

amanat, bahwa kita terlahir dengan aliran darah Kalang, sehingga 

harus tetap melaksanakan dan mempertahankan upacara obong 

tersebut sebagai identitas atau ciri khas dari orang Kalang”. 

n. Apakah anda tahu akibat yang akan terjadi apabila golongan Kalang 

tidak melaksanakan tradisi tersebut? 

Jawab: 

“apabila orang Kalang tidak melaksanakan tradisi tersebut maka akan 

mengalami kesulitan dalam kehidupannya, dan sering mendapatkan 

cobaan dan musibah semacam kutukan dari orang tua yang telah 

meninggal dunia”. 

o. Apakah anda merasa senang dilahirkan, dan dibesarkan dalam 

keluarga golongan Kalang? 

Jawab: 

“saya senang dilahirkan, dan dibesarkan dalam masyarakat Kalang, tetapi saya 

terkadang merasa terasing ketika berkumpul dengan komunitas yang 

bukan berasal dari golongan Kalang, mereka selalu merendahkan, 

sedikit menghina dan seringkali merendahkan golongan Kalang”. 
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p. Dalam memilih pasangan hidup, apakah anda lebih senang tertarik 

dari golongan Kalang atau di luar golongan Kalang? 

Jawab: 

“secara pribadi saya lebih senang memiliki pasangan hidup dari golongan luar 

Kalang, karena kasihan generasi saya apabila tetap menyandang 

predikat sebagai orang Kalang, karena ribet, banyak aturan-aturan 

adat yang harus dilaksanakan”. 

q. Menurut anda tradisi obong pada masyarakat Kalang perlu 

dipertahankan atau tidak? 

Jawab: 

“perlu dipertahankan, namun untuk masyarakat Kalang yang masih mengalir 

darah Kalangnya”. 
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Gambar 1. Sesaji yang akan digunakan dalam upacara obong. 
 

Gambar 2. Baju dari almarhu yang masih baru, dan sesaji yang akan di 
obong. 
 
 

 
 
Gambar 3. Rumah-rumahan, yang akan diobong 
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Gambar 4. Oleh-oleh untuk dibagikan untuk selamatan 

 
 

 
Gambar 5. Ibu Wariah, selaku Nyi Sonteng (dukun obong) memulai upacara 
andheg. 
 
 

 
Gambar 6. Sesaji yang digunakan dalam upacara andheg. 
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Gambar 7. Pak Daryono beserta saudaranya setelah melaksanakan acara 
andheg. 
 
 

 
Gambar 8. Tamu yang menghadiri selamatan pada upacara tahap pertama, 
yaitu andheg. 
 

 
Gambar 9. Foto bersama Pak Lurah. 
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Gambar 10. Boneka penganten, beserta sesaji dalam upacara tahap nglepas 
dan sontengan. 
 
 

 
Gambar 11. Sedang melakukan nyangoni dan aweh mangan. 

 

 
Gambar 12. Keluarga menghitung uang hasil perolehan dari nyangoni. 
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Gambar. 13, 14. Tahap lepasan, sebelum boneka penganten diobong. 
 

 
Gambar 15. Boneka penganten diletakkan di rumah-rumahan dengan sesaji 
yang diletakkan dibawahnya. 
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Gambar 16. Tahap membakar rumah-rumahan. 

 
Gambar 17. Nyala api mulai membakar rumah-rumahan dan boneka 
penganten,  

 
Gambar 18. Orang-orang berebut koin setelah diobong. 
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