
٩١

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari analisis hasil penelitian pembahasan, maka dapat

disimpulkan bahwa:

1. Prosesi Sedekah Bumi di Desa Dermolo Kembang Jepara

Tradisi sedekah bumi merupakan adat atau kebiasaan tahunan yang

merupakan warisan dari para leluhur Desa Dermolo yang sudah dilakukan

secara rutin dan turun-temurun. Adanya sedekah bumi ini konon dahulu

adalah hadiah dan bentuk rasa syukur atas kesehatan, kesejahteraan,

keselamatan dan ketentraman dari Allah SWT yang telah didapatkan oleh

masyarakat Desa Dermolo.

Sejarah tradisi sedekah bumi di Desa Dermolo berhubungan dengan

berdirinya Desa Dermolo. Sedekah bumi dilaksanakan setiap hari Jum’at

Kliwon bulan Besar guna memperingati dan mengenang penyerahan hadiah

berupa wilayah tanah utara sungai Jinggotan (sekarang menjadi Desa

Dermolo) dari Kanjeng Bupati kepada Mbah Tambar dan kawan-kawan.

Sebelum pelaksanaan perayaan tradisi sedekah bumi, Kepala Desa,

perangkat dan tokoh masyarakat melakukan rapat untuk menentukan

tanggal dan hari, menyusun anggaran, dan membentuk ketua panitia

pelaksanaan. Acara-acara yang terdapat dalam tradisi sedekah bumi di Desa

Dermolo yaitu: melekan di Punden Dombang, manganan di Punden

Dombang, nguras belik Mbah Giyah dilanjutkan melekan malam kabumi,
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manganan malam kabumi di Punden Mbah Tambar, selametan di petinggen

dan koordinasi/gladi bersih panitia dan persiapan sedekah bumi, do’a

bersama, dilanjutkan karnaval dari petinggen menuju punden Mbah Tambar,

puncak acara sedekah bumi manganan di Punden Mbah Tambar dengan

pementasan tayub dipandu oleh Bapak Siswanto, ritual pagelaran tayub di

petinggen, pementasan ketoprak Wahyu Budoyo, prakata panitia, sambutan

Kepala Desa Dermolo, do’a bersama, dilanjutkan pementasan ketoprak

Wahyu Budoyo.

2. Nilai-Nilai Pendidikan Keagamaan Dalam Tradisi Sedekah Bumi

Nilai-nilai pendidikan keagamaan yang terkandung dalam tradisi

sedekah bumi di Desa Dermolo Kembang Jepara yaitu:

a. Nilai keimanan

Keimanan ialah pengakuan dari hati, pengucapan dari lisan, dan

pengamalan dengan anggota badan. Misalnya, Berdo’a bersama

menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdo’a

merupakan ibadah kepada Allah SWT, dan hanya kepada-Nyalah kami

memohon pertolongan dan sebagainya.

b. Nilai keIslaman

Islam berarti suatu nama bagi agama yang ajaran-ajarannya

diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang Rasul. Misalnya,

Penentuan hari Jum’at Kliwon bulan Besar tahun Jawa, karena dalam

penentuan tersebut harus dilakukan dengan musyawarah terlebih
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dahulu, dan Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu harus dilakukan

dengan musyawarah agar mendapatkan hasil dan tujuan yang baik.

c. Nilai keihsanan

Ihsan mengandung beberapa pengertian: mengerjakan sesuatu

sebaik-baiknya dan sesempurna-sempurnanya, berbuat kebaikan kepada

orang lain, menolong, memberi sedekah, ihsan dapat meliputi segala

urusan dan menjangkau segala amal dan perbuatan. Misalnya, Saling

bergotong royong mengangkat jembul dan bersama-sama mengarak

jembul. Sebuah perbuatan yang baik juga dilakukan dengan cara

bergotong royong, sesuai dengan ajaran agama Islam.

B. Saran

Pada akhir penulisan ini penulis memberikan saran yang mungkin

dapat membantu dan bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan

orang lain:

1. Masyarakat Desa Dermolo agar tetap menjaga, melestarikan, dan

mempertahankan tradisi yang sesuai dengan ajaran Islam khususnya

tradisis sedekah bumi sehingga nilai-nilai pendidikan keagamaan dapat

dilestarikan dari generasi ke generasi.

2. Perlunya masyarakat memupuk kesadaran untuk selalu bersyukur atas

nikmat yang diberikan Allah SWt serta senantiasa bersabar atas ujian

yang diberikan kepada hambanya.
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C. Penutup

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas

segala nikmatdan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis

khususnya selama penyusunan skripsi ini.penulis menyadari sepenuhnya

bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam keterbatasan

peneliti dalam memahami dan menganalisis data-data yang ada dalam skripsi

ini. Oleh karena itu, kritik dan saran senantiasa penulis harapkan demi

perbaikan tulisan ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat

memberikan manfaat kepada semua pihak, baik bagi penulis khususnya

maupun kepada pembaca umumnya. Amin ya Rabbal ‘alamin.


