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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dan kebudayaan 

secara menyeluruh, disatu pihak manusia adalah pencipta kebudayaan, dipihak 

lain kebudayaan yang “menciptakan” manusia sesuai dengan lingkungannya. 

Dengan demikian, terjalin hubungan timbal balik yang sangat erat dan padu antara 

manusia dan kebudayaan. Dalam kebudayaan sendiri, bahasa menduduki tempat 

yang unik dan terhormat. Selain sebagai unsur kebudayaan, bahasa juga berfungsi 

sebagai sarana terpenting dalam pewarisan, pengembangan dan penyebarluasan 

kebudayaan. 

Suatu masyarakat dalam suatu kebudayaan memiliki cara berpikir tertentu 

yang ditunjukkan dengan bahasa masyarakat itu sendiri. Bahasa tersebut meliputi 

leksikon-leksikon yang ada dalam masyarakat tersebut. Kridalaksana (2001:127) 

menyebutkan bahwa leksikon adalah komponen bahasa yang memuat semua 

informasi tentang makna dan pemakaian kata dalam bahasa. Dengan leksikon, 

suatu masyarakat penuturnya dalam sebuah kebudayaan bisa dicerminkan dengan 

cara hidup dan cara berpikir dalam melihat lingkungan alam di sekelilingnya.  

Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya 

manusia dalam kehidupan masyarakat yang menjadi milik diri manusia dengan 

belajar (Koentjaraningrat, 2009:144). Dalam suatu proses untuk mempelajari 

sebuah kebudayaan, diperlukan suatu bahasa karena bahasa harus dipelajari dalam 

konteks kebudayaan dan kebudayaan dapat dipelajari melalui bahasa. Berdasarkan 
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uraian tersebut, dapat diketahui bahwa bahasa dan kebudayaan memiliki 

hubungan yang erat, saling mempengaruhi, saling mengisi antara bahasa dan 

kebudayaan, dan saling berdampingan. 

Hubungan antara bahasa dan budaya yang erat ditandai dengan suatu unsur 

kebudayaan baru dapat disampaikan dan dimengerti apabila unsur itu mempunyai 

nama atau istilah (Sibarani, 2004:59). Dalam pemberian nama atau istilah di suatu 

unsur kebudayaan dapat berwujud leksikon-leksikon yang ada dalam suatu etnis 

atau masyarakat.  

Kebijaksanaan di suatu daerah atau biasa disebut kearifan lokal merupakan 

bentuk kebijaksanaan dilingkungan yang ada didalam hidup bermasyarakat yang 

berada di suatu tempat atau daerah tertentu. Kearifan lokal atau kebijaksanaan di 

suatu daerah mempunyai tata nilai atau perilaku hidup dalam masyarakat lokal 

yang digunakan untuk berkomunikasi dengan lingkungan tempat tinggalnya 

secara arif atau bijaksana. Dengan begitu, kearifan lokal berbeda antara daerah 

yang satu dengan daerah yang lain, serta waktu dan sukunya juga berbeda.  

Kearifan lokal tradisi bersih kali merupakan peninggalan dari nenek 

moyang terdahulu kurang lebih dari tahun 1005 sudah diadakan tradisi bersih kali 

ini dengan nama tradisi longkangan yang masih tetap dilakukan sampai sekarang 

oleh masyarakat di Dusun Mbungur dengan mengganti nama menjadi tradisi 

bersih kali. Kearifan lokal tradisi bersih kali ini dilakukan oleh masyarakat sekitar 

dengan cara membersihkan sungainya dan malam harinya mengadakan kenduri 

serta yasinan. Tradisi bersih kali ini harus di ikuti oleh semua penduduk di Dusun 

Mbungur, tidak boleh hanya sebagian saja karena masyarakat di Dusun Mbungur 

meyakini bahwa tradisi bersih kali sangat penting agar penduduk di Dusun 



3 
 

 
 

Mbungur tidak diganggu oleh penunggu sungai atau makhluk gaib tersebut dan 

juga sebagai ucapan rasa syukur sama yang maha kuasa karena sudah diberi 

sumber air yang berkecukupan pada musim tigo. 

Kearifan lokal tradisi bersih kali ini dilakukan setiap bulan longkang oleh 

penduduk masyarakat di Dusun Mbungur. Tradisi bersih kali ini dilakukan dengan 

beberapa tahap. Tahap yang pertama sebelum membersihkan sungai, sesepuhnya 

membacakan doa-doa dan setelah selesai membacakan doa-doa sesepuh mulai 

membersihkan sungainya bersama warga. Pada saat membersihkan sungai warga 

yang datang semua laki-laki, sedangkan para perempuan menyiapkan makanan 

untuk kenduri serta yasinan. Selesai membersihkan sungai para laki-laki kembali 

kerumah masing-masing dan siap-siap untuk malam harinya melakukan 

tasyakuran kenduri serta yasinan. Pada saat acara kenduri dalam tradisi bersih kali 

ini ada sesaji yaitu rasul, ambeng sak obo rampene yang didalam nya ada mule 

metri, ambeng dan jenang sengkolo. 

Tradisi bersih kali ini dilakukan sampai malam hari dengan tradisi kenduri 

dan yasinan. Kenduri ini dilakukan dengan diikuti oleh laki-laki yang berkumpul 

dirumah sesepuhnya. Sedangkan para perempuan bisa menunggu didapur milik 

sesepuhnya. Nasi yang sudah dibungkus ini ditaruh ditengah-tengah para laki-laki 

dan dibacakan doa oleh 1 orang. Selesai dibacakan doa-doa nasi yang sudah 

dibungkus ini dibagikan dan dimakan oleh para warga. 

Tradisi bersih kali dilakukan warga di Dusun Mbungur Kecamatan 

Panggul Kabupaten Trenggalek agar terhindar dari gangguan penunggu disungai 

tersebut atau makhluk gaib penunggu sungai, dan juga sebagai ucapan rasa syukur 

sama yang maha kuasa karena masih diberi sumber yang berkecukupan pada 
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musim tigo. Karena masyarakat di Dusun Mbungur banyak memiliki sawah yang 

aliran airnya dari sungai, dan untuk kehidupan sehari-harinya masih mencari 

sumber airnya dari sungai juga. 

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa masyarakat di Kecamatan Panggul 

Trenggalek mayoritas adalah masyarakat Jawa, pada saat ini sebagian masyarakat 

masih ada yang melakukan tradisi bersih kali, tetapi sebagian masyarakatnya juga 

sudah tidak lagi melakukan tradisi bersih kali. Hal ini karena setiap masyarakat 

atau individu memiliki pandangan atau persepsi berbeda mengenai tradisi bersih 

kali tersebut, dalam hal ini tergantung pada pengetahuan, pemahaman, lingkungan 

dan pengalaman mereka masing-masing. 

Indonesia memiliki macam-macam ragam kebudayaan, sehingga bangsa 

Indonesia disebut bangsa yang multikultur. Beragam kebudayaan tersebar dari 

Sabang sampai Merauke. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki 

kekayaan akan sebuah kebudayaan yang khas pada setiap daerahnya. Masyarakat 

Jawa terutama di Dusun Mbungur Kabupaten Trenggalek sebagai bagian dari 

bangsa Indonesia juga memiliki kultur yang khas. Masyarakat Jawa yang berada 

di Dusun Mbungur memiliki kebiasaan, tradisi, dan hasil kebudayaan. Salah satu 

tradisi tersebut adalah bersih kali. 

Kajian antropolinguistik sendiri sudah pernah dilakukan oleh beberapa 

peneliti. Sebagai contoh, penelitian antropolinguistik dilakukan oleh Wulan 

(2014). Penelitian tersebut mengkaji Adat Ngaras:Sebuah Kajian 

Antropolinguistik tentang Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam Leksikon Upacara 

Adat di Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat. Perbedaan dari penelitian 

sebelumnya dengan penelitian yang sekarang yaitu, dari segi objek, salah satu 



5 
 

 
 

fokus masalah dan lokasi penelitian juga berbeda. Objek penelitian sebelumnya 

meneliti tentang adat ngaras yang berlokasi di Kabupaten Bandung Barat dengan 

fokus masalah yang berbeda yaitu dari klasifikasi dan deskripsi leksikon upacara 

adat Ngaras, sedangkan penelitian yang sekarang meneliti objek tradisi bersih kali 

di Kabupaten Trenggalek yang fokus masalahnya tidak membahas klasifikasi dan 

deskripsi leksikon. Persamaan dalam penelitian sebelumnya dengan penelitian 

yang sekarang sama-sama mengkaji dari segi kearifan lokal dalam leksikon 

menggunakan kajian antropolinguistik.  

Selain itu, kajian antropolinguistik juga telah dilakukan oleh Dian (2015) 

yang meneliti Kearifan Lokal dalam Leksikon Ritual Kesenian Ogoh-Ogoh di 

Pura Kerthabumi Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti 

Kabupaten Gresik-Jawa Timur. Perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan 

penelitian yang sekarang yaitu, dari segi objek, salah satu fokus masalah dan 

lokasi penelitian yang berbeda. Objek penelitian sebelumnya meneliti tentang 

ritual kesenian ogoh-ogoh yang berlokasi di Kabupaten Gresik-Jawa Timur yang 

salah satu fokus masalahnya membahas dari segi metafora visual nya, sedangkan 

penelitian yang sekarang meneliti objek tradisi bersih kali yang berlokasi di 

Kabupaten Trenggalek dan tidak membahas dari segi metafora visual nya. 

Persamaan dalam penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sekarang yaitu, 

sama-sama mengkaji dari kearifan lokal dalam leksikon menggunakan kajian 

antropolinguistik.  

Selanjutnya, Zulfan (2011) meneliti Kearifan Lokal dalam Budaya 

Pekandangan di Kabupaten Kuantan Singingi. Perbedaan dari penelitian 

sebelumnya dengan penelitian yang sekarang yaitu, dari segi objek, leksikon dan 
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lokasi penelitian yang berbeda. Objek penelitian sebelumnya meneliti tentang 

budaya pekandangan dan tidak menggunakan leksikon dalam penelitian nya yang 

berlokasi di Kabupaten Kuantan Sangingi, sedangkan penelitian yang sekarang 

meneliti objek tradisi bersih kali dalam leksikon yang berlokasi di Kabupaten 

Trenggalek. Persamaan dalam penelitian sebelumnya dengan penelitian yang 

sekarang yaitu, sama-sama mengkaji dari kearifan lokal menggunakan kajian 

antropolinguistik. 

Dari uraian di atas, penelitian tentang kajian antropolinguistik tentang 

tradisi bersih kali belum pernah diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini berbeda 

dari segi objek yang diteliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian 

mengenai tradisi bersih kali, perlu dilakukan agar tema yang terkait penelitian 

antropolinguistik ini dapat dilaksanakan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Terkait dengan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini 

sebagai berikut.  

1) Bagaimana kearifan lokal dalam pelaksanaan tradisi bersih kali di Dusun 

Mbungur Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek? 

2) Bagaimana leksikon kearifan lokal dalam tradisi bersih kali di Dusun 

Mbungur Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini sebagai 

berikut. 

1) Mendiskripsikan Kearifan Lokal dalam Pelaksanaan Tradisi Bersih Kali di 

Dusun Mbungur Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek. 

2) Mendiskripsikan Leksikon Kearifan Lokal dalam Tradisi Bersih Kali di Dusun 

Mbungur Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka 

penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi para pembaca, baik 

manfaat teoritis maupun praktis sebagai berikut: 

1) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi 

untuk melakukan penelitian sejenisnya atau penelitian selanjutnya dibidang 

ilmu linguistik khususnya cabang antropolinguistik. 

2) Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut:  

a) Untuk informasi bagi generasi muda agar lebih mengetahui salah satu 

budaya Jawa dalam Tradisi Bersih Kali 

b) Untuk menambah wawasan bagi penulis tentang Tradisi Bersih Kali pada 

masyarakat Jawa di Kecamatan Panggul Kabuputaen Trenggalek 

c) Hasil penelitian ini sebagai tambahan pustaka agar dapat dimanfaatkan 

lagi oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang khususnya pada 
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Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, sebagai informasi adanya 

wujud ragam Budaya Jawa. 

1.5 Definisi Operasional 

Definisi operasional dari sejumlah konsep kunci dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1) Kearifan Lokal ialah nila-nilai kebaikan yang dipercaya, diterapkan dan

dijalani oleh suatu masyarakat yang memilikinya.

2) Tradisi Bersih Kali menurut KBBI yaitu kata tradisi memiliki arti adat

kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam

masyarakat, sedangkan kata bersih yang memiliki arti bebas dari kotoran, dan

kata kali yang merupakan bahasa jawa yang kalau dipindah ke bahasa

Indonesia kata kali yaitu artinya sungai memiliki arti aliran air yang besar

buatan alam. Jika dijadikan satu tradisi bersih kali secara umum memiliki arti

yaitu, adat membersihkan aliran air buatan alam yang merupakan kebiasaan

turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat

agar terbebas dari kotoran.

3) Leksikon merupakan kosakata yang mengandung pengertian atau makna dari

kearifan di masyarakat trenggalek.

4) Antropolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari hubungan

antara bahasa dan kebudayaan yang dimana untuk mengamati bagaimana

bahasa itu digunakan sehari-hari sebagai alat dalam tindakan bermasyarakat.


