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BAB IV 

PROFIL OBJEK PENELITIAN 

 

Dusun Sumber Mlaten merupakan wilayah yang terletak di Kabupaten 

Malang, tepatnya di Kecamatan Lawang Kelurahan Kalirejo. Masyarakatnya 

mempunyai kebiasaan saling gotong royong yang merupakan salah satu wujud 

kerukunan. Selain itu sikap empati yang tinggi ditunjukkan oleh masyarakat 

dusun Sumber Mlaten. Dalam menjelaskan sesuatu masyarakat dusun Sumber 

Mlaten tidak langsung mengutarakan, namun dengan perumpamaan-

perumpamaan agar orang yang diajak berbicara lebih memahami. Berada di 

wilayah RW 13 Kelurahan Kalirejo, Dusun Sumber Mlaten satu-satunya dusun 

yang masih melestarikan tradisi dari para leluhur.  

Pak Supraon selaku tokoh masyarakat di Dusun Sumber Mlaten 

menceritakan sejarah dari wilayahnya itu. Menurutnya dahulu ada seseorang dari 

Jawa Barat yang menggembara ke wilayah Karangsono, bernama Mbah Datuk. 

Kemudian Mbah Datuk berjalan ke arah Goa Maling Aguno (Manunggal Marang 

Gusti Piguno Pribadi), di Goa tersebut Mbah Datuk menemukan sumber yang 

sekarang disebut dengan Sumber Goa. Mbah datuk berjalan terus mulai dari Goa 

sampai menemukan sumber lainnya, lalu Mbah datuk meninggalkan kupluk (Topi) 

nya di batu yang ada pada sumber tersebut. Sepanjang jalan dari Goa sampai ke 

sumber tersebut Mbah Datuk melihat banyak bunga melati. Maka dari itu sumber 

tersebut diberi nama Sumber Mlaten yang juga menjadi nama wilayah tersebut. 

Setelah meninggalkan kupluk (Topi) nya di sumber tadi Mbah Datuk meneruskan 
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perjalanannya ke arah Karangsono kembali. Akhirnya Mbah Datuk bersemedi di 

sebuah petren yang juga ada sumbernya di wilayah itu sampai murco (hilang 

raganya), sumber itupun di beri nama Sumber Petren Mbah Datuk. Sampai saat ini  

ketiga sumber tersebut masih mengalir dan tidak hanya pada wilayah Dusun 

Sumber Mlaten saja namun sampai wilayah lainnya.  

Mayoritas mata pencaharian masyarakat dusun Sumber Mlaten adalah 

petani, karena masih banyaknya lahan persawahan di dusun Sumber Mlaten 

memang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Tidak hanya menikmati hasil 

pertaniannya saja, masyarakat dusun Sumber Mlaten tetap melaksanakan tradisi-

tradisi agar hasil panennya baik, tidak gagal panen, tidak diganggu hama dan lain 

sebagainya. Maka dari itu masyarakat Dusun Sumber Mlaten masih melaksanakan 

dan melestarikan salah satu tradisi warisan para leluhur, yaitu tradisi bersih desa. 

Tradisi bersih desa bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur karena masih 

mengalirnya sumber-sumber yang ada di Dusun Sumber Mlaten, serta mensyukuri 

atas rejeki, kesehatan dan keselamatan yang dilimpahkan oleh Sang pencipta. 

Selain itu tradisi bersih desa juga merupakan bentuk kirim doa untuk para cikal 

bakal Dusun Sumber Mlaten.  

Pelaksanaan tradisi bersih desa yaitu setiap tahun sekali tepat pada bulan 

Suro, karena menurut masyarakat Dusun Sumber Mlaten bulan Suro adalah bulan 

Sakral yang mandi dungone (manjur doanya). Rangkaian acara tradisi bersih desa 

di dusun Sumber Mlaten yaitu dimulai dari hari sebelumnya dengan berkeliling ke 

tiga sumber : (1) Sumber Goa; (2) Sumber Mlaten; (3) Sumber Petren Mbah 

Datuk). Hari H-nya, yakni ngiring ancak dan lomba tumpeng setiap RT. Ngiring 
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adalah mengiring, sedangkan ancak adalah sebuah kerjinan tangan yang 

membentuk sebuah patung dengan berbagai macam bentuk seperti perahu yang 

dikelilingi dengan makanan, jajanan pasar ataupun hasil bumi. Setelah ngiring 

ancak dan lomba tumpeng selasai dilanjutkan dengan acara jabutan yaitu menarik 

isi ancak atau mengambil isi ancak setelahnya lanjut kirim doa dan makan 

bersama. Siang sampai malam yakni biasanya ada tontonan seperti jaran kepang 

dan malam harinya diadakan pengajian atau wayangan. 

Pak Supraon menceritakan  tentang fenomena yang ada di dusun Sumber 

Mlaten jika tidak melaksanakan tradisi bersih desa. Beliau menjelaskan jika tidak 

dilaksanakan tradisi bersih desa biasanya satu atau dua orang akan diperlihatkan 

sosok harimau besar yang berdiri diatas batu dekat Sumber Mlaten. Beliau 

meyakini bahwa harimau itu merupakan sosok yang menjaga dusun Sumber 

Mlaten. Maka dari itu pak Supraon dan masyarakat dusun Sumber Mlaten lainnya 

selalu melaksanakan tradisi bersih desa setiap tahunnya, yakni tepat pada bulan 

suro. 

Selain itu dalam sektor pertanian akan mengalami kerusakan panen, sawah 

tidak subur dan lain sebagainya, jika tradisi bersih desa tidak dilaksanakan. Akan 

muncul wabah penyakit dan pertengkaran antar sesama warga. Fenomena tersebut 

dikatakan pak Supraon memang terjadi namun tidak langsung semua terjadi, 

biasanya dalam waktu lama dan berkelanjutan. 


