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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bangsa Indonesia yang mempunyai ribuan pulau dengan berbagai 

suku bangsa tentunya kaya akan budaya dan tradisi yang berbeda satu 

dengan yang lainnya. Situasi dan kondisi lingkungan tempat dimana 

mereka tinggal mempunyai andil yang cukup besar di dalam melahirkan 

ide-ide dalam proses penciptaan suatu kebudayaan dan tradisi. Alam telah 

memberi ilham dalam proses penciptaan itu hingga akhirnya semakin lama 

kebudayaan dan tradisi yang dimiliki bangsa Indonesia semakin banyak 

dan beragam. 

Budaya dan tradisi bagi orang Jawa tidaklah merupakan barang 

baru serta asing dalam kehidupan, karena sudah dianggap suatu bagian 

kehidupan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Tradisi telah diakui keberadaannya sebagai sebuah sistem budaya dalam 

bentuk simbol-simbol yang sangat rumit, penuh nilai-nilai di dalamnya. 

Karya budaya dan tradisi dalam masyarakat pendukungnya, merupakan 

sumber inspirasi yang tidak pernah habis digali dan dikembangkan nilai-

nilainya. Semakin kedalam budaya dan tradisi tersebut dipelajari, semakin 

menakjubkan isi yang ada di dalamnya. Takjub akan estetika maupun 

makna simbolisme yang tersirat maupun tersurat di dalamnya. Wujud 

kebudayaan yang berbentuk tradisi, tidak hanya terdapat di Jawa, tetapi di 

pulau-pulau lain di Indonesia. 
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Budaya dan tradisi ini juga termuat ajaran etika dan estetika yang 

berbentuk penampilan visual dan simbolisme hidup yang pada dasarnya 

dapat menuntun manusia menuju kesempurnaan dan jati diri yang sejati. 

Kaidah ini dimungkinkan, mengingat bahwa budaya tradisi merupakan 

pengejawantahan jiwa dalam kehidupan yang selalu mewujudkan aksi dan 

reaksi serta secara kontinyu untuk mendapatkan penyelesaian masalah 

yang bijak dan baik sesuai kultur yang telah terbentuk. 

Pengaruh ajaran Islam di Jawa ternyata melahirkan perpaduan 

antara Islam dengan budaya Jawa. Perpaduan ini sering dikenal dengan 

istilah Islam Jawa. Perpaduan Islam Jawa yang cukup kental dapat kita 

lihat pada tradisi Suran. Tak hanya tanggal 1 Sura, tetapi juga 10 Sura, di 

keraton Jawa sering dilakukan labuhan dan jamasan pusaka. Jika orang 

Jawa pada 1 Sura melakukan tirakatan, Islampun demikian. Bahkan di 

desa-desa umat islam juga memperingati Sura dengan tahlil, kenduri, 

nyekar dan sebagainya. Titik temu Islam dan Jawa lainnya juga terlihat 

dalam berbagai ritual kemasyarakatan, seperti halnya nyadran. Hal ini 

menandakan bahwa Islam dan budaya Jawa merupakan kesatuan yang 

sulit dipisahkan. 

Upacara tradisional nyadran merupakan salah satu warisan yang 

masih ada sampai saat ini. Tradisi nyadran khususnya tradisi nyadran di 

Gunung Balak tidak memandang latar belakang agama bagi para 

pelakunya meskipun di dalam pelaksanaannya terdapat sentuhan-sentuhan 
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ajaran Islam. Hal ini tersirat secara implisit melalui simbol-simbol yang 

muncul di dalam perlengkapan pelaksanaan upacara. 

Aktivitas tradisi nyadran ini semakin menarik dengan munculnya 

akibat dari pelaksanaan tradisi tersebut yang semula tidak termasuk dalam 

skenario upacara tadisional nyadran. Mulai dari akibat secara langsung 

maupun tidak langsung didalam kehidupan keluarga maupun kehidupan 

masyarakat. 

Pelaksanaan tradisi nyadran ini biasanya berlangsung di tempat-

tempat yang bersejarah, agak berbau angker, pantai-pantai, goa-goa dan 

makam para leluhur. Tak ubahnya dengan upacara adat lainnya, nyadran 

juga mengandung makna religius. Ada yang memasang sesaji di tempat 

selama 3 hari berturut-turut, ada yang dengan cara melabuh makanan yang 

telah diramu dengan kembang. Ada juga yang mengadakan kenduri dan 

mengadakan pertunjukan. 

Tradisi nyadran di Gunung Balak merupakan sebuah tradisi yang 

dilakukan oleh masyarakat sekitar Gunung Balak, Kecamatan Pakis, 

Kabupaten Magelang. Tradisi nyadran di Gunung Balak ini berbeda 

dengan tradisi nyadran pada umumnya di daerah kabupaten Magelang, 

mulai dari prosesi upacaranya hingga waktu pelaksanaannya. Tradisi 

nyadran di Gunung Balak ini biasanya berlangsung selama satu hari satu 

malam. Tradisi ini berfungsi untuk mengingatkan kita yang masih hidup 

bahwa suatu saat kematian akan dialami. Selain itu, juga dapat 
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menimbulkan ikatan batin antara yang masih hidup dengan leluhur yang 

telah meninggal. 

Pesatnya arus globalisasi di Indonesia yang diikuti dengan 

kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan, khususnya bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi menjadi penyebab adanya perubahan. Adanya 

globalisasi menyebabkan segala sesuatu mudah masuk dan dipelajari oleh 

anggota masyarakat tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Sebagai 

contohnya adalah penduduk generasi pendahulu yang masih hidup rata-

rata masih menganut tradisi yang sangat kuat di dalam pelaksanaan 

upacara nyadran di Gunung Balak walaupun tidak sedikit juga yang sudah 

memahami arti logika. Namun, bagi generasi mudanya telah banyak 

mengalami perubahan sehubungan dengan pesatnya globalisasi dan 

kemajuan ilmu pengetahuan serta pemahamannya. 

Proses globalisasi pada sisi lain ternyata tidak mampu menggeser 

keberadaan tradisi nyadran di Gunung Balak. Tradisi nyadran di Gunung 

Balak masih mampu bertahan dan eksis di tengah masyarakat, meskipun 

tradisi nyadran di daerah lain di Kabupaten Magelang sudah semakin 

meredup. Salah satu wujud eksisnya tradisi nyadran di Gunung Balak ini 

terletak pada prosesi ritual yang menyertainya. Ritual-ritual ini masih 

berlangsung dari zaman pendahulu mereka hingga sekarang. Eksisnya 

tradisi nyadran di Gunung Balak tersebut tidak terlepas dari kepedulian 

masyarakat dan pemerintah setempat. Mereka beranggapan bahwa tradisi 
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nyadran tersebut sudah menjadi bagian dari kehidupan dan merupakan 

identitas masyarakat yang harus tetap dilestarikan. 

Adanya inovasi kebudayaan, khususnya dalam kehidupan 

masyarakat di sekitar Gunung Balak merupakan suatu gejala yang 

menarik. Inovasi yang terjadi sebagai konsekuensi logis dari adanya 

globalisasi ternyata tidak mampu menggeser eksistensi suatu tradisi 

kebudayaan, khususnya tradisi nyadran di Gunung Balak. Hal ini seakan 

menunjukkan adanya suatu akar kekuatan yang sulit ditumbangkan. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat kita 

ketahui beberapa identifikasi masalah sebagai berikut. 

1. Terdapat perbedaan antara tata cara nyadran di Gunung Balak 

dengan nyadran di daerah lain. 

2. Terdapat perbedaan antar penduduk dalam hal pemahaman tentang 

nyadran di Gunung Balak. 

3. Adanya percampuran antara tradisi Islam dan tradisi Jawa dalam 

ritual nyadran di Gunung Balak. 

4. Adanya konsekuensi dari proses globalisasi ternyata tidak dapat 

menggeser eksistensi tradisi nyadran di Gunung Balak. 

C. Pembatasan Masalah  

Permasalahan yang menjadi fokus peneliti adalah: Eksistensi 

Tradisi Nyadran di Gunung Balak dalam Arus Globalisasi. 
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D. Rumusan Masalah 

Masalah yang dapat dirumuskan berdasarkan pembatasan masalah 

diatas adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana eksistensi tradisi Nyadran di Gunung Balak dalam arus 

globalisasi sekarang ini? 

2. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mempertahankan 

eksistensi tradisi Nyadran di Gunung Balak ? 

3. Apa dampak dari upaya pelestarian nyadran di Gunung Balak? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam melakukan penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui eksistensi tradisi nyadran di Gunung Balak dalam 

arus globalisasi. 

2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk 

mempertahankan  eksistensi tradisi nyadran di Gunung Balak dalam 

arus globalisasi sekarang ini. 

3. Untuk mengetahui dampak dari pelestarian tradisi nyadran di Gunung 

Balak dalam masyarakat. 

 

 

 

 



7 
 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

program studi Pendidikan Sosiologi untuk memberikan referensi 

dalam pengkajian masalah-masalah sosial budaya. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan ilmu sosiologi terutama dalam bidang kebudayaan. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian-

penelitian yang relevan lainnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi bacaan di 

perpustakaan, baik fakultas maupun pusat sehingga dapat 

digunakan sebagai sarana acuan dalam meningkatkan dan 

menambah wawasan. 

b. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini dharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan 

informasi dan menambah pengetahuan mengenai eksistensi sebuah 

tradisi lokal di tengah-tengah globalisasi. 

c. Bagi Peneliti 

1) Penelitian ini dilaksanakan untuk menyelesaikan studi guna 

mendapatkan gelar sarjana pada program studi Pendidikan 
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Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri 

Yogyakarta. 

2) Menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam terjun 

ke masyarakat sehingga penelitian ini dapat dijadikan bekal 

untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya. 

d. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi 

masyarakat khususnya masyarakat pedesaan mengenai eksistensi 

sebuah tradisi yang berkembang dalam masyarakat di tengah 

pesatnya arus globalisasi yang masuk dalam kehidupan 

masyarakat. 

 


