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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebudayaan merupakan sistem nilai yang terkandung dalam sebuah 

masyarakat. Kebudayaan Indonesia sangat beragam. Pengaruh-pengaruh kebudayaan 

yang membentuk lapis-lapis budaya yang sangat menarik mencerminkan sejarah dan 

segala mitos bagi sebuah komunitas pemilik kebudayaan tertentu. Dalam kaitan 

kebudayaan orang dapat mengekspresikan budayanya dengan berbagai cara. Manusia 

memiliki kecenderungan untuk terus menerus melestarikan nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya, dalam mengekspresikan budayanya. 

Kebudayaan menyinggung daya cipta bebas dan serba ganda dari manusia 

dalam alam dunia. Dari alam buta maupun dari gairah hewani tidak diharapkan karya 

budaya. Menurut Bakker SJ (1984), manusia adalah pelaku kebudayaan. Manusia 

menjalankan kegiatannya untuk mencapai sesuatu yang berharga baginya, dan dengan 

demikian kemanusiaan menjadi lebih nyata. Melalui kegiatan kebudayaan, sesuatu 

yang sebelumnya hanya merupakan kemungkinan belaka, diwujudkan dan diciptakan 

baru. Tetapi jelaslah bahwa kebudayaan tidak tambah menjadi berharga oleh 

tambahan segala rupa hal berharga tanpa tata susunan. 

Bentuk kebudayaan pada masyarakat Jawa seperti usaha mencari keselamatan 

sudah berlangsung sejak belum mengenal teologi sebagaimana yang didapatkan 

dalam teologi agama-agama formal (Islam, Kristen, Hindhu, dan Khong Hu Chu). 

Mereka belum memiliki pemikiran yang reflektif tentang Tuhan hanya berdasarkan 
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dari pengalaman hidup mereka setiap saat, di sekitar tempat mereka berada. Konsep 

tentang Ketuhanan adalah dihayati sebagai pelindung terhadap bahaya yang 

mengancamnya, maka itu muncul sikap untuk memohon perlindungan supaya 

pelindung dapat melindungi dari ancaman mara bahaya. Ancaman terhadap 

keselamatan hidup bisa datang dari mana saja, dari alam itu sendiri, dari sesama 

manusia, dari binatang, dari penyakit yang sedang mewabah (Saksono dan Djoko 

Dwiyanto, 2012: 15). 

Konsep tentang Ketuhanan dan kekuasaan sangat penting bagi orang Jawa 

tradisional, karena dengan konsep tadi orang Jawa akan menyesuaikan diri pada alam 

raya. Pandangan tentang Tuhan dan alam raya yang tidak tunggal itu tentu akan 

menyebabkan bentuk ritual dan nilai-nilai Jawa juga tidak tunggal, meski ada nilai-

nilai pokok yang seragam yang dianut oleh sebagian besar orang Jawa, seperti sikap 

untuk menjaga keselarasan, yaitu hormat dan rukun, dan sikap sepi ing pamrih. 

Sikap-sikap ini kalau sungguh-sungguh dilaksanakan akan mendatangkan suasana 

hidup yang selamat (Dwianto dalam Saksono dan Djoko Dwiyanto, 2012: 15-16). 

Koentjaraningrat (1984: 8) mengatakan bahwa nilai budaya itu adalah tingkat 

pertama kebudayaan ideal atau adat. Nilai budaya adalah lapisan paling abstrak dan 

luas ruang lingkupnya. Tingkat ini adalah ide-ide yang mengonsepsikan hal-hal yang 

paling bernilai dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya dikemukakan oleh 

Koentjaraningrat, suatu sistem nilai-nilai budaya terdiri atas konsepsi-konsepsi yang 

hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang 

harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup. Oleh karena itu, suatu sistem nilai 
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budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia yang 

tingkatnya lebih kongret, seperti aturan-aturan khusus, hukum, dan norma-norma, 

semuanya juga berpedoman kepada sistem nilai budaya. 

Kebudayaan suatu masyarakat pada pokoknya berfungsi menghubungkan 

manusia dengan alam sekitarnya dan dengan masyarakat di tempat manusia itu 

menjadi warga. Budaya yang mengandung nilai-nilai kehidupan terlahir dari alam 

dan akan memberikan manfaat bagi orang yang hidup selaras dengan alam. Manusia 

dengan segala kemampuannya akan dapat menyesuaikan diri bahkan melebur dengan 

alam. Budaya Jawa merupakan salah satu contoh nyata karakter manusia Indonesia 

karena tradisi dan adat-adatnya mampu menjadikan manusia Indonesia sebagai 

manusia yang ramah dan halus budi pekertinya (Soemardjan, 1984: 5). 

Mitos pada umumnya mengisahkan terjadinya alam semesta, dunia, manusia 

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

sebagainya. Mitos juga mengisahkan petualangan para dewa, kisah percintaan 

mereka, hubungan kekerabatan mereka, kisah perang mereka, dan lain sebagainya. 

Mitos biasanya juga menceritakan terjadinya alam semesta, terjadinya 

susunan para dewa, dunia dewata, terjadinya manusia pertama dan tokoh pembawa 

kebudayaan, terjadinya makanan pokok seperti beras dan sebagainya untuk pertama 

kali mitos biasanya berkaitan erat dengan kejadian-kejadian fenomena keanehan alam 

nyata dan alam ghaib dalam hubungannya dengan manusia. Cerita rakyat atau mitos 

biasanya juga akan memunculkan adanya tradisi-tradisi kebudayaan. Tradisi tersebut 
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bisa berupa upacara-upacara tradisional dan tradisi ritual (Bascom dalam Danandjaja, 

1984: 50). 

Mitos merupakan suatu kepercayaan yang ada pada masyarakat atau kalangan 

tertentu yang meyakini, dan mitos merupakan sebuah kebudayaan yang dianggap 

mempunyai kebenaran mengenai suatu peristiwa yang pernah terjadi pada masa 

dahulu. Mitos dianggap sebagai suatu kepercayaan dan kebenaran mutlak yang 

dijadikan sebagai rujukan, atau merupakan suatu dogma yang dianggap suci dan 

nyata adanya. Hal ini menyiratkan bahwa dalam mitos pada kenyataannya melahirkan 

sebuah keyakinan karena tokoh mitos bukan tokoh sembarangan. Keyakinan tersebut 

sering mempengaruhi pola pikir ke arah takhayul. 

Kebudayaan merupakan sistem nilai yang terkandung dalam sebuah 

masyarakat. Kebudayaan yang ada di Indonesia sangatlah banyak dan berbagai 

macam ragamnya. Kebudayaan yang beragam tersebut memiliki pengaruh dalam 

membentuk lapisan budaya yang sangat menarik yang seakan bercerita tentang 

sejarah dan segala mitos bagi sebuah komunitas pemilik kebudayaan tertentu. Dalam 

kaitannya kebudayaan orang dapat mengepresikan budayanya dengan berbagai cara 

baik secara verbal maupun melalui gerak isyarat, dalam mengekspresikan budayanya 

manusia memiliki kecenderungan untuk terus menerus melestarikan nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya. 

Kebudayaan yang beragam bentuk dan jenisnya tersebut salah satunya berada 

di kota Blitar Jawa Timur. Kebudayaan yang ada dan masih di lestarikan sampai 

sekarang berada di desa Tambak Rejo kabupaten Blitar, yang di kenal dengan 



5 
 

 

“Larung Sesaji” yang di dalamnya mengandung unsur-unsur magis yang di percaya 

masyarakat dapat mendatangkan keselamatan pada masyarakat terhadap kebudayaan 

tersebut. “Larung Sesaji” adalah kebudayaan melarungkan beberapa macam sesaji 

yang ditata dan disusun  rapi di atas wadah yang terbuat dari bambu dan berisikan 

beberapa hasil bumi serta kepala sapi yang kemudian di larungkan atau dihanyutkan 

ke tengah laut. Kebudayaan tersebut dilakukan satu tahun sekali tepatnya pada 

tanggal 1 Muharram menurut kalender Islam pada bulan Suro, yang masih 

dilestarikan oleh masyarakat Tambak Rejo sampai sekarang. 

Kebudayaan yang ada pada pantai Tambak Rejo merupakan kebudayaan 

warisan leluhur. Alasan memilih Tambak Rejo sebagai tujuan penelitian adalah selain 

ingin mengangkat kebudayaan daerah, penelitian ini memiliki tujuan untuk dapat 

mengetahui sejarah desa dan latar belakang kebudayaan “Larung Sesaji” yang 

dipercaya masyarakat sebagai tradisi yang wajib dilaksanakan setiap tahunnya agar 

terhindar dari bencana dan mendatangkan keselamatan. 

Penelitian ini difokuskan pada mitos atau kepercayaan yang terdapat dalam 

upacara “Larung Sesaji” yang dianggap oleh masyarakat desa Tambak Rejo 

merupakan suatu kegiatan yang dipercaya dapat menjauhkan desa dari segala macam 

bencana, serta mendapatkan berkah atau keselamatan. Sebagai bentuk fakta budaya, 

peristiwa-peristiwa semacam ini menarik untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut sebagai 

informasi tentang kebudayaan yang ada di Indonesia dan sebagai pengembangan 

bahan bacaan khususnya Bahasa Indonesia dan bahan bacaan BIPA berkaitan dengan  

Bahasa Indonesia yang berbasis budaya. 



6 
 

 

1.2 Ruang Lingkup dan Jangkauan Masalah 

Kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat merupakan 

hasil budaya manusia, baik yang bersifat material maupun spiritual untuk 

menyempurnakan derajat hidupnya. Manusia selalu mengembangkan kebudayaan 

dengan maksud memajukan taraf hidup sehingga tingkat kemajuannya dapat 

dipandang sebagai ukuran derajat manusia sedangkan masyarakat adalah tempat 

tumbuhnya kebudayaan. 

Setiap individu merupakan pendukung kebudayaan. Kebudayaan itu mengatur 

tingkah laku masyarakat pendukungnya yang melibatkan interaksi antar sesama 

manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hasilnya akan terwujud dalam berbagai pola 

perilaku masyarakat yang memungkinkan mereka untuk memainkan peran yang 

sesuai dengan tuntutan etika, estetika, dan logika masyarakat yang bersangkutan. 

 Mitos atau suatu kepercayaan tidak saja hanya dipakai sebagai hiasan 

kesusastraan belaka melainkan dapat dipandang sebagai pendapat yang berakar-akar 

dalam kepercayaan bangsa Indonesia, dari masa lampau sampai sekarang masih 

mempercayai akan adanya cerita-cerita gaib atau makhluk halus, termasuk 

pengetahuan masyarakat Tambak Rejo berkenaan dengan mitos Kebudayaan “Larung 

Sesaji”. Mitos yang berkembang di semua daerah merupakan hasil dari sebuah 

kebudayaan yang harus di perhatikan. 

Permasalahan kepercayaan atau mitos yang akan menjadi fokus penelitian 

merupakan mitos yang berkembang pada masyarakat Tambak Rejo, yang cenderung 

meyakini akan adanya mitos pada kebudayaan “Larung Sesaji” tersebut. Sehubungan 
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dengan adanya latar belakang di atas, perlu adanya beberapa masalah yang harus 

dipecahkan. 

Penelitian ini dilakukan di kabupaten Blitar kecamatan Wonotirto yang 

merupakan salah satu daerah yang berada di pesisir pantai selatan, penelitian yang 

berupa “Mitos dalam kebudayaan Larung Sesaji”, merupakan penelitian yang 

menarik untuk diteliti. Dengan tujuan untuk meningkatkan pemeliharaan dan 

pengembangan serta upaya penyelamatan kebudayaan daerah yang sekaligus budaya 

nasional Bangsa Indonesia. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam adat masyarakat Jawa ada anggapan bahwa manusia mempunyai 

hubungan yang tidak terpisahkan dengan alam semesta atau adikodrati yang 

dimanifestasikan ke dalam Tuhan Yang Maha Esa atau Hyang Akarya Jagad, Hyang 

Dumadi. Manusia sebagai jagad cilik dan Tuhan sebagai jagad gedhe harus selalu 

dalam hubungan yang harmonis, selaras, dan seimbang, situasi sebaliknya akan 

menimbulkan kekacauan, yang akan mengganggu keselamatan, ketenangan, dan 

ketentraman. Upaya manusia untuk menjaga kelestarian hubungan yang harmonis 

adalah melalui upacara ritus, upacara adat, atau upacara tradisional laku bagi 

perorangan (bisa juga kelompok) dalam bentuk tirakat, prihatin, dan tapa brata 

(Hartono dkk dalam Gatut dan Djoko, 2011: 67). 

Untuk memperoleh kajian yang lebih fokus maka penelitian ini difokuskan 

pada wujud, fungsi dan makna mitos kebudayaan “Larung Sesaji” terhadap 
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kehidupan masyarakat Tambak Rejo yang di dalamnya mengandung nilai-nilai 

budaya, etika dan pendidikan yang dapat dijadikan sebagai pedoman hidup pada 

masyarakat. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Penelitian tentang “Tinjauan Folklor Mitos Budaya Larung Sesaji 1 Suro 

Pantai Tambak Rejo Kabupaten Blitar Sebagai Alternatif Pengembangan Bahan 

Bacaan Bahasa Indonesia Berbasis Budaya”, agar lebih fokus dalam melakukan 

penelitian ada empat rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian: 

1. Bagaimana wujud  mitos yang diyakini masyarakat dalam  upacara Larung 

Sesaji pantai Tambak Rejo Kabupaten Blitar? 

2. Bagaimana fungsi mitos yang diyakini masyarakat dalam upacara Larung 

Sesaji pantai Tambak Rejo Kabupaten Blitar terhadap kehidupan masyarakat? 

3. Bagaimana makna yang terkandung dalam upacara Larung Sesaji terhadap 

mitos yang dipercaya masyarakat sekitar pantai Tambak Rejo Kabupaten 

Blitar? 

4. Bagaimana hasil penelitian dapat dijadikan  sebagai pengembangan  bahan 

bacaan tentang materi folklor khususnya mitos dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mendeskripsikan bentuk mitos yang diyakini masyarakat terhadap upacara 

Larung Sesaji 1 Suro (1 Muharam) Pantai Tambak Rejo Blitar. 

2. Menjelaskan fungsi mitos yang diyakini masyarakat dalam upacara Larung 

Sesaji 1 Suro (1 Muharam) Pantai Tambak Rejo Blitar. 

3. Menjelaskan makna mitos yang terkandung pada upacara Larung Sesaji 1 

Suro (1 Muharam) Pantai Tambak Rejo Blitar.  

4. Mengembangkan bahan bacaan kebudayaan tentang materi folklor khususnya 

mitos sebagai bahan bacaan Bahasa Indonesia dan BIPA. 

  

1.6 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

1) Manfaat penelitian dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam 

pembelajaran sastra dan budaya yang berkenaan dengan “Tinjauan 

Folklor Mitos Budaya Larung Sesaji 1 Suro Pantai Tambak Rejo 

Kabupaten Blitar Sebagai Alternatif Pengembangan Bahan Bacaan 

Bahasa Indonesia Berbasis Budaya”. 

2) Penelitian yang berjudul “Tinjauan Folklor Mitos Budaya Larung Sesaji 1 

Suro Pantai Tambak Rejo Kabupaten Blitar Sebagai Alternatif 

Pengembangan Bahan Bacaan Bahasa Indonesia Berbasis Budaya” dapat 

memperkaya hasil penelitian dalam khazanah keilmuan budaya di 
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Indonesia. Serta untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang 

budaya suku bangsa, khususnya folklor pada tradisi lisan dalam cerita 

rakyat suku bangsa di Indonesia. 

3) Penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi tentang budaya suku 

bangsa melalui pendekatan folklor budaya lisan pada cerita rakyat 

khususnya di daerah Jawa Timur yang bermaksud untuk mengkaji dan 

mengenal lebih dalam sejarah Larung Sesaji sebagai alternatif 

pengembangan bahan bacaan yang berbasis budaya khususnya tentang 

mitos tersebut. 

2. Manfaat Praktis 

1) Penelitian yang berjudul “Tinjauan Folklor Mitos Budaya Larung Sesaji 1 

Suro Pantai Tambak Rejo Kabupaten Blitar Sebagai Alternatif 

Pengembangan Bahan Bacaan Bahasa Indonesia Berbasis Budaya” dapat 

dijadikan sebagai sarana memperkenalkan kebudayaan Larung Sesaji 

Pantai Tambak Rejo Kabupaten Blitar. 

2) Penelitian ini bermanfaat untuk melestarikan tradisi kebudayaan  Larung 

Sesaji agar tidak terlupakan oleh generasi penerus Bangsa. 

3) Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan acuan untuk penelitian-penelitian 

kebudayaan yang ada di Indonesia khususnya tentang mitos, legenda 

ataupun tradisi masyarakat khususnya di pulau Jawa.  

4) Penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan materi bahan bacaan 

Bahasa Indonesia yang berbasis budaya. 
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1.7 Definisi Istilah 

Definisi istilah merupakan pemahaman yang harus digunakan dalam 

penelitian ini, adapun istilah-istilah yang perlu dipahami adalah sebagai berikut: 

 

1. Budaya  

Budaya merupakan cipta, rasa, karsa, dan karya manusia. Secara ringkas 

dan kasar yang dimaksud dengan kebudayaan adalah keseluruhan aktivitas 

manusia, baik yang terlihat secara kasat mata maupun yang bersifat pemikiran 

(Ratna, 2009: 111). 

 

2. Mitos  

Mitos menurut pengertian Kamus Dewan, adalah "cerita (kisah) tentang 

dewa-dewa dan orang atau makhluk luar biasa zaman dahulu yang dianggap oleh 

setengah golongan masyarakat sebagai kisah benar dan merupakan kepercayaan 

berkenaan kejadian dewa-dewa dan alam seluruhnya". Mitos juga merujuk 

kepada satu cerita dalam sebuah kebudayaan yang dianggap mempunyai 

kebenaran mengenai suatu peristiwa yang pernah terjadi pada masa dahulu. Ia 

dianggap sebagai suatu kepercayaan dan kebenaran mutlak yang dijadikan 

sebagai rujukan, atau merupakan suatu dogma yang dianggap suci (Soemaryono, 

2008) 
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3. Wujud Budaya Jawa 

Wujud budaya Jawa hasil dari budaya Jawa yang bersifat kongkret maupun 

abstrak (pemikiran dan keyakinan) seperti, Kepercayaan Kaharingan (Dayak), 

Surogalogi (Makasar), Adat Pikukuh (Badui). Budaya lokal yang bersifat 

perilaku misalnya tari Tor-tor, tarian Pakarena, upacara Kasadha (Masyarakat 

Tengger), upacara ruwatan dengan menggelar wayang kulit berlakon 

“Murwokolo” (Masyarakat Jawa), orang Badui dalam berpakaian putih dan 

Badui luar berpakaian biru, Bahasa Batak dan lain-lain. Budaya lokal yang 

bersifat artefak misalnya rumah Gadang (Sumatera Barat), tiang mbis ( Suku 

Asmat), alat musik gamelan (Jawa). 

 

4. Ritual/Tindakan dalam Budaya Jawa 

Ritual/ tindakan dalam budaya merupakan segala bentuk ritual (upacara)/ 

tingkah laku yang menjadi tradisi di lingkungan Jawa yang terdapat dalam 

upacara Larung Sesaji 1 Suro di pantai Tambak Rejo Blitar.  

 

5. Larung Sesaji 

Prosesi atau upacara kebudayaan dengan cara melarungkan atau 

menghanyutkan sesaji yang berupa tumpeng buah, tumpeng sayur, tumpeng nasi 

atau ambengan rekah, dan kepala sapi secara bersamaan dihanyutkan ke tengah 

laut yang dilakukan oleh masyarakat setiap bulan Suro 1 Muharram yaitu 

tepatnya dilaksanakan satu tahun sekali menurut penanggalan Jawa. Kegiatan 
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tersebut memiliki fungsi dan makna bagi masyarakat Tambak Rejo karena wujud 

dari kegiatan tersebut mengandung unsur mistis atau ritual keagamaan yang 

dianggap dapat mendatangkan keselamatan dan terhindar dari bencana. 

 

 

 

 

 

 

 

 


