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 Mantu Kucing merupakan upacara adat yang berasal dari Desa Purworejo 

Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. Desa Purworejo didominasi area persawahan 

maka tak heran mayoritas penduduknya sebagai petani. Alam merupakan faktor 

pendukung dalam bercocok tanam, namun terkadang juga menjadi faktor penghambat 

yaitu pada waktu musim kemarau berkepanjangan. Upacara Adat Mantu Kucing 

bertujuan untuk meminta turun hujan. Semua berawal dari mimpi Alm. Mbah Jogodrono 

sesepuh desa terdahulu, dalam mimpinya ia mendapatkan petunjuk bila ingin turun hujan 

maka harus mengadakan upacara adat, dengan simbol dua ekor kucing. Jantan dari Desa 

Arjowinangun Betina dari Desa Purworejo kemudian dinikahkan layaknya seperti 

manusia pada umumnya.   

Dari latar belakang yang telah peneliti paparkan, maka peneliti merumuskan 

sebagai berikut : (1). Bagaimana prosesi Upacara Adat Mantu Kucing ? (2). Apa saja 

Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam yang ada didalam Upacara Adat Mantu Kucing ? 

(3). Bagaimana keterkaitan antara Upacara Adat Mantu Kucing dengan Simbol Budaya ? 

  Metode penelitian kualitatif deskriptif etnografi. Sumber datanya adalah kata-

kata, tindakan, dan serta yang difokuskan di tujuan penelitian ini. Teknik pengumpulan 

datanya adalah interview (wawancara), observasi (pengamatan), dokumentasi dan bahan 

lain, untuk kemudian direduksi, disajikan dan kemudian ditarik kesimpulan sesuai 

dengan tujuan peneliti. 

Dari analisis data diperoleh hasil : (1). Upacara Adat Mantu Kucing berasal dari 

Desa Purworejo Pacitan, berawal dari musim kemarau berkepanjagan kemudian sesepuh 

desa terdahulu Alm. Mbah Jogodrono bermimpi mendapatkan petunjuk bila ingin turun 

hujan maka harus mengadakan Upacara Adat Mantu dengan simbol dua ekor kucing, 

jantan dari Desa Arjowinangun dan betina dari Desa Purworejo kemudian dinikahkan 

layaknya seperti manusia pada umumnya. (2). Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam yang 

terdapat didalamnya adalah dengan berpuasa empat hari berturut-turut kemudian 

melakukan sholat istisqo‟ (sholat untuk meminta turun hujan) serta melantunkan doa-doa 

secara bersama. (3). Simbol Budaya merupakan sebuah bagian dari komunikasi yang 

memiliki konsep yang dirancang serta diwariskan secara turun-temurun. Keterkaitan 

dengan Upacara Adat Mantu Kucing adalah hewan kucing dijadikan simbol, secara tidak 

langsung ini merupakan sebuah alur komunikasi bagi warga masyarakat Desa Purworejo 

Khususnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah. 

Kabupaten Pacitan merupakan salah satu dari 38 Kabupaten di Provinsi Jawa 

Timur yang terletak di bagian Selatan Pulau Jawa dan berbatasan dengan provinsi 

Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Jogjakarta. Kabupaten Pacitan memiliki wilayah 

administrasi terdiri dari 12 Kecamatan, 5 Kelurahan, dan 116 Desa, dengan letak 

geografis berada diantara : 110-55‟-111-25‟ Bujur Timur dan 7-55‟-8-17‟ Lintang 

Selatan, dengan luas wilayah 1,389,8716 Km atau 138.987,16 Ha. Batas-batas 

administrasi : Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek,  Sebelah 

Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, Sebelah Barat berbatasan dengan 

Kabupaten Wonogiri dan Daerah Istimewa Jogjakarta, Sebelah Utara berbatasan 

dengan Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Wonogiri. Kabupaten Pacitan dikelilingi 

oleh pegunungan dengan ketinggian 500-1000 meter diatas permukaan laut dan rata-

rata 1000 meter diatas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Pacitan sebagian besar 

tanahnya terdiri dari : Tanah Ladang 28.89 ha, Pemukiman Penduduk 3.153 ha, Hutan 

81.39 ha, Sawah 13.01 ha, Pesisir dan Tanah Kosong 11.53 ha. 

 Upacara Adat Mantu Kucing yang merupakan bagian dari budaya Indonesia 

yang terdapat di Desa Purworejo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. Desa ini 

berada kurang lebih tiga kilometer disebelah timur dari pusat Kota Pacitan. Wilayah 

Desa Purworejo didominasi area persawahan maka tak heran mayoritas penduduknya 

bermata pencaharian sebagai petani.  

Petani dan alam merupakan sebuah kesatuan, petani harus memahami keadaan 

alam agar menjadikan alam sebagai faktor pendukung dalam bercocok tanam. Namun 
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terkadang alam berperan sebagai faktor penghambat bagi para petaani untuk bercocok 

tanam. Contoh, musim kemarau yang berkepanjangan menjadikan debit air sangat 

berkurang bahkan menyebabkan kekeringan. Kondisi seperti inilah yang menjadi 

faktor penghalang bagi petani untuk bercocok tanam.
1
 

Upacara Adat Mantu Kucing bertujuan untuk meminta turun hujan. Semua ini 

berawal dari mimpi sesepuh Desa Mbah Jogodrono yang bermimpi mendapatkan 

petunjuk dari Allah, untuk mengadakan prosesi upacara adat, setelah kejadian itu para 

sesepuh desa melakukan musyawarah dan tercetuslah upacara adat Mantu Kucing. 

Upacara Adat ini dilakukan dengan simbol dua ekor kucing jantan dan betina, sang 

jantan berasal dari Desa Arjowinangun dan sang betina berasal dari Desa Purworejo, 

kemudian layaknya sepasang pengantin keduanya diarak oleh masyarakat di Desa 

masing-masing menuju ketepian sungai Grindulu yang menjadi tapal batas antara 

Desa Purworejo dan Desa Arjowinangun. Upacara Mantu Kucing sendiri memiliki 

nilai-nilai filosofi  yang dapat kita petik dan kita pelajari seperti : 

1).  Nilai Kerohanian meliputi nilai kepercayaan, nilai kelestarian, nilai magis. 

2). Nilai Spiritual meliputi nilai budaya, nilai moral, nilai seni,    nilai simbolik. 

3). Nilai Kehidupan meliputi nilai kesejahteraan. 

4), Nilai Kesenangan yang meliputi hiburan, nilai kepuasan, nilai pertunjukan. 

 Dengan demikian dapat diketahui bahwa dalam Upacara Adat Mantu Kucing 

terdapat nilai-nilai khususnya local genue atau kearifan lokal yang harus dijaga dan 

dilestarikan keberadaannya agar tidak hilang ditelan zaman. Menurut ketua adat 

setempat Upacara Adat Mantu Kucing di Jawa Timur hanya bisa dijumpai di 

Kabupaten Pacitan dan di Kabupaten Banyuwangi.
2
 

                                                           
1
 Edi Peni, “Upacara Adat Mantu Kucing di Pacitan” (Pacitan:Edi Peni,2015) 1-2 

2
 Lihat Transkrip Wawancara 03/W/27-lll/2019 
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Agama Islam secara etimologi, Islam berasal dari bahasa Arab asal kata salima 

yang berarti selamat sentosa, dibentuk dari kata aslama yang artinya memelihara 

dalam keadaan selamat sentosa, dan berari juga menyerahkan diri, tunduk, patuh dan 

taat. Kata Agama dalam istilah bahasa Arab (Al-Qur‟an) searti dengan  ad‟din, 

apabila dirangkai dengan Allah atau dengan al-haq, maka menjadi dinullah atau dinul 

haq, ini berarti Agama yang datang dari Allah atau Agama yang hak. Menurut Endang 

Saefuddin Anshari, agama, religi adalah equivalen (muradif) dengan din. 
3
 Nama 

islam mempunyai perbedaan dengan nama agama lain. Kata Islam tidak mempunyai 

hubungan dengan orang tertentu atau dari golongan manusia atau dari suatu negeri. 

Islam adalah agama wahyu dari Allah. Kata Islam diberikan langsung oleh Allah 

SWT. Hal ini terbukti banyak ayat-ayat al-Qur‟an yang menyebutkannya, antara lain : 

    

   

Artinya :Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam (QS. Ali 

Imran [3]: 19.
4
 

Dengan demikian, agama Islam yang turun kepada Nabi Muhammad SAW 

merupakan wahyu Allah SWT yang terakhir diturunkan secara sempurna dan diridhai-

Nya, sebagai suatu kepercayaan yang bersumber nilai-nilai al-Qur‟an. Islam datang 

dari Allah yang Maha Pencipta manusia. Pencipta lebih tahu tantang karakter yang 

diciptakan-Nya. Karena itu, Agama Islam sesuai dengan karakter manusia dengan 

segala dimensi kemanusiaannya.
5
 

                                                           
3
 Nina Aminah, Studi Agama Islam, (Bandung: PT. REMAJA ROSDAKARYA, 2014), 25-26. 

4
 Departemen agama RI, Al-Qur‟an dan terjemahnya, (Jakarta : PT. Syaamail Cipta  Media, 

2005), 3:19 

 
5
 Ibid  27 
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Sejarah agama di Indonesia dimulai dari agama primitif yang terdapat dalam 

masyarakat diantaranya adalah dinamisme dan animisme.
6
 Dari sinilah tercetus 

Upacara Adat Mantu Kucing tradisi ini dipercaya sudah berkembang pada penganut 

agama primitif dinamisme dan animisme. Saat ini meskipun mayoritas penduduknya 

islam, namun tradisi ini tetap dipegang teguh oleh warga masyarakat. Seiring dengan 

Agama Islam mulai masuk dan menyebar luas, prosesi Upacara Adat Mantu Kucing 

yang dahulu doa yang dipanjatkan ditunjukkan kepada roh halus, kepada leluhur 

ataupun kepada makhluk yang menguasai wilayah tersebut, kini semua itu diganti 

dengan memasukkan nilai-nilai Agama Islam seperti halnya menunaikan sholat istisqa 

meminta turun hujan, dengan niat yang semata-mata ditujukan kepada Allah SWT, 

Tuhan semesta alam ini.
7
 

Dalam Islam terdapat ajaran tauhid, suatu konsep sentral yang berisi ajaran 

bahwa Tuhan adalah pusat segala sesuatu, dan manusia harus mengabdikan diri 

kepadanya. Implikasi dari doktrin itu adalah tujuan kehidupan manusia hanyalah 

keridhaan-Nya. Doktrin bahwa hidup harus diorientasikan untuk pengabdian kepada 

Allah inilah yang merupakan kunci seluruh ajaran islam. Dengan demikian, konsep 

mengenai kehidupan dalam islam adalah konsep teosentris, yaitu bahwa seluruh 

kehidupan berpusat pada Tuhan.
8
 Doktrin tauhid mempunyai arus balik kepada 

manusia. Dalam banyak ayat Al-Qur‟an kita temukan bahwa iman, yaitu keyakinan 

religius yang berakar pada pada pandangan teosentris, selalu dikaitkan dengan amal, 

yaitu perbuatan atau tindakan manusia. Atas dasar itulah, konsep teosentrisme dalam 

Islam ternyata bersifat humanistik. Artinya, Islam mengajarkan bahwa manusia harus 

memusatkan diri kepada Tuhan tetapi tujuannya untuk kepentingan manusia itu 

                                                           
6
 Nina Aminah, Studi Agama Islam, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 10 

7
 Lihat Transkrip Wawancara 03/W/27-lll/2019 . 

8
 Atang Abd. Hakim , Jaih Mubarok, Metodologi Studi Islam, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 1999), 43-44 
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sendiri. Demikianlah, sekilas tentang inti dari seluruh nilai ajaran Islam yang menjadi 

tema sentral peradaban Islam. Dari tema sentral tersebut muncul sistem simbol, sistem 

yang terbentuk karena proses dialektif antara nilai dan kebudayaan.
9
 

Upacara Adat tradisional ataupun ritual dilakukan oleh sekelompok 

masyarakat dengan tujuan keselamatan dan kebaikan bersama. Upacara Adat 

merupakan kegiatan sosial yang melibatkan para warga dalam mencapai keselamatan 

bersama. Upacara Adat merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat. Selain itu 

upacara adat adalah sistem aktifasi atau rangkaian tindakan yang ditata oleh adat atau 

hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan berbagai macam 

peristiwa yang terjadi dimasyarakat dan memiliki aturan.  

Simbol-simbol budaya adalah peristiwa atau obyek yang menunjukkan pada 

sesuatu. Makna simbolis dalam sebuah upacara adat menuntun manusia untuk selalu 

berbuat baik agar supaya dapat selamat dalam kehidupannya. Selain itu Simbol adalah 

unit bagian terkecil dalam upacara adat yang mengandung makna dari tingkah laku 

ritual yang bersifat khusus. Prosesi upacara adat merupakan gabungan dari bermacam-

macam unit kecil seperti sesaji, prosesi, dan yang lain.
10

 Pengaruh Islam dalam 

kebudayaan juga dapat dilihat pada ekspresi ritual seperti upacara “Pangiwahan” agar 

manusia menjadi mulia, diadakanlah upacara kelahiran, perkawinan, dan kematian. 

Selain itu, budaya islami juga dapat dilihat dalam acara maulid Nabi Muhammad 

SAW, seni qasidah dan gambus.
11

  

 

B. Fokus Penelitian.  

                                                           
9
 Ibid Hal. 44 

10
 Muhaimin, Studi Islam Dalam Ragam Dimensi dan Pendekatan, (Jakarta: Kencana 

Prenadamedia Group, 2005), 53-54 
11

 Atang Abd. Hakim, Jaih Mubarok, Metodologi Studi Islam, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 1999), 47 
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Karena cakupannya terlalu luas dan keterbatasan waktu, maka peneliti 

memfokuskan pada hewan kucing menjadi simbolis dan berkelamin jantan dan 

betina pada Upacara Adat Mantu Kucing di Desa Purworejo Kecamatan Pacitan 

Kabupaten Pacitan. 

C. Rumusan Masalah. 

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang sudah didapat, 

peneliti  dapat mengambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana prosesi Upacara Adat Mantu Kucing ? 

2. Apa saja Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam yang ada didalam Upacara Adat 

Mantu Kucing ?  

3. Bagaimana keterkaitan antara Upacara Adat Mantu Kucing dalam Simbol-

simbol Budaya ?  

D. Tujuan Penelitian 

 Dari rumusan masalah diatas peneliti dapat mengambil tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui bagaimana prosesi Upacara Adat Mantu Kucing. 

2. Untuk mengetahui Apa Saja Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam yang 

terdapat dalam Upacara Adat Mantu Kucing. 

3. Mengetahui bagaimana keterkaitan antara Upacara Adat Mantu Kucing dalam 

Simbol-simbol Budaya. 

 

 

 

 

E. Manfaat Penelitian. 
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Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun secara praktik : 

1. Secara teoritis 

Memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam upaya menjaga serta 

melestarikan warisan budaya Upacara Adat Mantu Kucing, serta membantu 

mempromosikan dengan tujuan untuk menarik masyarakat luar berkunjung 

dan melihat secara langsung prosesi Upacara Adat Mantu Kucing di Desa 

Purworejo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. 

2. Secara praktik. 

a. Bagi peneliti 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam mengetahui 

keberagaman budaya-budaya yang berada di daerah-daerah yang ditinjau 

dari nilai-nilai Pendidikan Agama Islam dan Simbol-simbol Budaya yang 

terdapat dalam prosesi Upacara Adat Mantu Kucing di Desa Purworejo 

Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.  

b. Bagi masyarakat. 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan landasan dalam 

upaya memperkenalkan budaya Upacara Adat Mantu Kucing yang 

merupakan asli warisan dari nenek moyang yang sampai saat ini masih 

dijaga dan dilestarikan tepatnya di Desa Purworejo Kecamatan Pacitan 

Kabupaten Pacitan. Budaya lokal harus mendapatkan perhatian dari 

pemerintah maupun warga masyarakat suapaya tidak hilang begitu saja 

tergerus perkembangan zaman yang semakin maju ini, diharapkan juga 

khususnya warga masyarakat Desa Purworejo lebih meningkatkan lagi 

kesadarannya terhadap kelestarian Upacara Adat Mantu Kucing ini. 
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F. Sistematika Pembahasan 

BAB I Pendahuluan, meliputi : latar belakang masalah, fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II Telaah Hasil Penelitian Terdahulu Kajian Teori, meliputi 

beberapa bab terdiri dari dua sub bab yaitu telaah hasil penelitian 

terdahulu dan sub bab kedua kajian teori 

BAB III Metode Penelitian, meliputi : pendekatan dan jenis penelitian, 

lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan 

data, teknik analisis data. 

BAB IV Deskripsi Data, meliputi : deskripsi data umum dan deskripsi 

data khusus. 

BAB V Analisis Data, meliputi : Prosesi Upacara Adat Mantu Kucing, 

Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam dan Simbol-simbol Budaya 

yang ada didalamnya. 

BAB VI Penutup, meliputi : kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

BAB II 
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TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN ATAU KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu. 

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah dilakukan sebelum penelitian 

ini, oleh peneliti lain. Tujuannya adalah sebagai bahan masukan bagi peneliti pemula 

dan untuk membandingkan antara peneliti yang satu dengan peneliti yang lainnya. 

Sebelum diuraikan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang 

berjudul “ NILAI-NILAI PENDIDIKAN  AGAMA ISLAM DAN SIMBOL-

SIMBOL BUDAYA YANG TERDAPAT DALAM UPACARA ADAT MANTU 

KUCING’’ , terlebih dahulu akan dipaparkan mengenai penelitian terdahulu yang 

dapat mendukung penelitian tersebut. Penelitian terdahulu yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1.  Penelitian terdahulu 

   Nama Peneliti    : Sugeng Pribadi 

Jenis Karya   : Skripsi 

Judul : Nilai-nilai Pendidikan Karakter Dalam Adat Anggoro    

Kasih (Studi Kasus Kegiatan Budaya Sewindu di Desa 

Singgahan Pulung Ponorogo). 

Tahun Penelitian :2017 

Tujuan Penelitian : untuk menunjukkan bahwa dengan mempelajari 

budaya lokal diharapkan tujuan pembelajaran 

pendidikan karakter dapat tercapai. 

Metode Penelitian : Penelitian Kualitatif menggunakan studi kasus.  

Temuan Peneliti : Anggoro Kasih sebuah tradisi jawa yang masih kental 

sekali. Adat ini hanya dilakukan setiap satu windu 
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sekali atau 8 tahun sekali. Dan prosesi kegiatan 

dilaksanakan selama 3 hari. Adat ini dinamakan 

Anggoro Kasih . Rangkaian prosesi kegiatan adalah, 

pada hari pertama diawali dengan istighozah bersama, 

kemudian hari kedua dilanjutkan dengan ziarah makam 

dan wayangan dan hari terakhir yaitu kirap pusaka yang 

dilakukan dari rumah tiban menuju balai desa. 

Bergantung dari sumber yang dibaca, banyak sekali 

nilai karakter yang sepatutnya dinaut oleh masyarakat 

jawa. Nampak dari beberapa rangkaian kegiatan 

tersebut membentuk pendidikan karakter semisal 

hubungan dengan sesama dengan melalui kegiatan 

istighizah. Diantara nilai karakter yang dikembangkan 

dalam Adat Anggoro Kasih ini adalah nilai karakter dan 

hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa (Religion), 

kemudian nilai karakter yang hubungannya dengan diri 

sendiri, nilai karakter dalam hubungan dengan sesama, 

dan yang terakhir nilai karakter dalam hubungannya 

dengan lingkungan. 

Perbedaan Penelitian terdahulu ini fokus pada karakter pendidikan 

dan kebudayaan oleh warga masyarakat. Sedangkan 

penelitian  yang akan datang peneliti fokus kepada 

upaya pelestarian Nilai-nilai Agama Islam dan Simbol 
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Budaya Yang Terdapat Dalam Upacara Adat Mantu 

Kucing.
12

 

2. Penelitian terdahulu 

Nama Peneliti    : Dwi Rahayu Retno Wulan 

Jenis Karya    : Skripsi 

Judul : Analisis Struktural dan Nilai Pendidikan Budi Pekerti 

Dalam Cerita Rakyat Reog Ponorogo Serta 

Relevansinya Sebagai Materi Pembelajaran Apresiasi 

Sastra Jawa Di Sekolah Menengah Pertama. 

Tahun Penelitian  : 2016 

Tujuan Penelitian : Mendeskripsikan keterjalinan unsur yang terdapat 

dalam cerita rakyat Reyog Ponorogo, Mendeskripsikan 

nilai-nilai Pendidikan Budi Pekerti yang terdapat 

dalam cerita rakyat Reyog Ponorogo, Mendeskripsikan 

dan menjelaskan relevansi cerita rakyat Reyog 

Ponorogo sebagai material pembelajaran apresiasi 

sastra jawa di SMP. 

Metode Penelitian : Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan 

analisis isi. 

Temuan Peneliti : Simpulan penelitian adalah sebagai berikut pertama 

keterjalinan unsur dalam cerita Reyog ponorogo sangat 

baik, keterjalinan unsur terjadi antara tema dengan 

tema, alur dengan tema, tokoh dan penokohan dengan 

alur, latar dengan tokoh dan penokohan, tokoh dan 

                                                           
12

 Pribadi, Sugeng, “Nilai-nilai Pendidikan Karakter Dalam Adat Anggoro Kasih (Studi 
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penokohan dengan tema, serta amanat dengan unsur 

lainnya. Kedua terdapat sepuluh nilai pendidikan budi 

pekerti dalam cerita rakyat Reyog Ponorogo, ketiga 

cerita rakyat Reyog Ponorogo, layak dijadikan materi 

pembelajaran apresiatif sastra jawa di SMP karena 

sesuai dengan kompetensi dasar 2013. 

Perbedaan Penelitian ini fokus pada keterkaitan unsur nilai budi 

pekerti dan relevansi cerita rakyat Reyog Ponorogo 

Sebagai material pembelajaran apresiasi sastra jawa di 

SMP. Sedangkan penelitian  yang akan datang peneliti 

fokus kepada upaya pelestarian Nilai-nilai Agama 

Islam dan Simbol-Simbol Budaya Yang Terdapat 

Dalam Upacara Adat Mantu Kucing.
13

 

3. Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti   : Firda Cahyanti 

Jenis Karya   : Skripsi 

 

Judul  : Implemantasi Kesenian Reyog Dalam Muatan Lokal 

Untuk Menumbuhkan Nilai Karakter Percaya Diri Pada 

Pengembangan Karakter Di SMAN 2 Ponorogo. 

Tahun Penelitian : 2013 

Tujuan Penelitian : mendeskripsikan implementasi kesenian reyog dalam 

muatan lokal dalam menumbuhkan nilai karakter 

                                                           
13
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Rakyat Reyog Ponorogo serta Relevansinya Sebagai Materi Pembelajaran Apresiasi Sastra Jawa Di Sekolah 

Menengah Pertama”, 2016 
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percaya diri pada pengembangan karakter di SMAN 2 

Ponrogo. 

Metode penelitian : Kualitatif Diskriptif 

Temuan Peneliti : Pertama, tujuan penerapan kesenian Reyog secara 

umum memilih kesenian Reyog sebagai muatan lokal 

adalah mengembangkan bakat dan kreatifitas siswa 

dalam memahami kompetensi dirinya. Tujuan 

khususnya adalah pertama, untuk meluruskan asumsi 

atau pandangan negati masyarakat terhadap kesenian 

Reyog , kedua, melestarikan kebudayaan Reyog 

Ponorogo dan ikut berpartisipasi dalam budaya daerah 

bangsanya, ketiga untuk menumbuhkan percaya diri 

siswa terhadap bakat yang dimilikinya. Kedua, dalam 

implementasi  kesenian Reyog, guru mengacu pada RPP 

dan Silabus untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Dengan menggunakan strategi active learning yang 

dapat menumbuhkan sikap percaya diri peserta didik 

seperti dengan metode interaktif, diskusi, presentasi, dan 

juga dengan adanya pemilihan peran pementasan 

kesenian Reyog serta dalam aspek tari atau gerakannya 

yang menumbuhkan nilai percaya diri, yakni dibutuhkan 

kesabaran serta keyakinan untuk mengekspresikan 

pagelaran Reyog. Ketiga, diantara faktor pendukung 

pelaksanaan kesenian Reyog adalah tersedianya sarana 

dan prasarana, tingkat motivasi peserta didik yang cukup 
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tinggi, dukungan wali murid, kegiatan rutin disekolah 

(pagelaran studi Reyog), iklim yang kondusif. Faktor 

penghambatnya adalah kurangnya totalitas siswa dalam 

memainkan musik, motivasi, semangat, dan daya 

tangkap siswa tentang materi yang tidak sama, 

paradigma siswa dan masyarakat tentang Reyog yang 

identik dengan hal-hal yang negatif dan menampakkan 

Pendidikan karakter, terbatasnya referensi atau bukti 

tertulis tentang kesenian Reyog. 

Perbedaan : Penelitian terdahulu ini fokus pada tujuan, pelaksanaan 

serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dari 

pelaksanaan kesenian Reyog dalam pengembangan 

Pendidikan Karakter Percaya Diri di SMAN 2 Ponorogo. 

 Sedangkan penelitian  yang akan datang peneliti fokus 

kepada upaya pelestarian Nilai-nilai Agama Islam dan 

Simbol-Simbol Budaya Yang Terdapat Dalam Upacara 

Adat Mantu Kucing.
14

 

Dari beberapa penjelasan penelitian di atas memiliki beberapa perbedaan 

dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Pada penelitian ini, penulis lebih 

terfokus pada Nilai-nilai Agama Islam dan Simbol-simbol Budaya Yang Terdapat 

Dalam Upacara Adat Mantu Kucing di Desa Purworejo Kecamatan Pacitan 

Kabupaten Pacitan. 
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B. Kajian Teori 

1.Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam 

a. Sejarah Agama Islam 

Agama Islam secara etimologi, Islam berasal dari bahasa Arab asal 

kata salima yang berarti selamat sentosa, dibentuk dari kata aslama yang 

artinya memelihara dalam keadaan selamat sentosa, dan berari juga 

menyerahkan diri, tunduk, patuh dan taat. Kata Agama dalam istilah bahasa 

Arab (Al-Qur‟an) searti dengan  ad‟din, apabila dirangkai dengan Allah atau 

dengan al-haq, maka menjadi dinullah atau dinul haq, ini berarti Agama yang 

datang dari Allah atau Agama yang hak. Menurut Endang Saefuddin Anshari, 

agama, religi adalah equivalen (muradif) dengan din. 
15

 

Islam sebagai agama wahyu yang memberi bimbingan kepada manusia 

mengenai semua aspek hidup dan kehidupannya, dapat diibaratkan seperti 

jalan raya yang lurus  dan mendaki, memberi peluang kepada manusia yang 

melaluinya sampai ketempat yang dituju, tempat tertingi dan mulia. Jalan raya 

itu lempeng dan lebar kiri kanannya berpagar Al-Qur‟an dan Al-Hadits. Pada 

jalan itu terdapat juga rambu-rambu tanda marka serta jalur-jalur sebanyak 

aspek kehidupan manusia.
16

 

Kata islam dipergunakan menjadi nama dari ajaran Allah itu justru 

menunjukkan esensi atau inti dan isi ajaran itu. Inti pengertian dari kata islam 

adalah masuk ke dalam serasi, cocok, dan kedamaian, merasa cocok dengan 

umat yang lain, dan mencintai kedamaian bahkan selalu senantiasa 

mendekatkan diri kepada Allah Swt.
17
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Dalam Islam terdapat ajaran tauhid, suatu konsep sentral yang berisi 

ajaran bahwa Tuhan adalah pusat segala sesuatu, dan manusia harus 

mengabdikan diri kepadanya. Implikasi dari doktrin itu adalah tujuan 

kehidupan manusia hanyalah keridhaan-Nya. Doktrin bahwa hidup harus 

diorientasikan untuk pengabdian kepada Allah inilah yang merupakan kunci 

seluruh ajaran islam. Sejarah agama di Indonesia dimulai dari agama primitif 

yang terdapat dalam masyarakat diantaranya adalah dinamisme dan 

animisme.
18

 Dari sinilah tercetus Upacara Adat Mantu Kucing tradisi ini 

dipercaya sudah berkembang pada penganut agama primitif dinamisme dan 

animisme. Saat ini meskipun mayoritas penduduknya islam, namun tradisi ini 

tetap dipegang teguh oleh warga masyarakat. Seiring dengan Agama Islam 

mulai masuk dan menyebar luas, prosesi Upacara Adat Mantu Kucing yang 

dahulu doa yang dipanjatkan ditunjukkan kepada roh halus, kepada leluhur 

ataupun kepada makhluk yang menguasai wilayah tersebut, kini semua itu 

diganti dengan memasukkan nilai-nilai Agama Islam seperti halnya 

melaksanakan sholat istisqa meminta turun hujan dan memanjatkan doa-doa, 

dengan niat yang semata-mata ditujukan kepada Allah SWT, Tuhan semesta 

alam ini.
19

 

b. Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam Yang Terkandung 

Pendidikan Agama Islam merupakan bagian dari kegiatan dakwah, dan 

kata terakhir ini yang diungkap dalam Al-Qur‟an. Ia Memberikan suatu model 

pembentukan kepribadian seseorang, keluarga dan masyarakat. Sasaran yang 

hendak dicapai adalah terbentuknya akhlaq yang mulia serta mempunyai ilmu 

yang tinggi dan taat beribadah. 
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Pendidikan merupakan institusi pembentukan dan pewarisan serta 

pengembangan budaya umat manusia. Tujuan Pendidikan Agama Islam bukan 

sekedar masalah-masalah duniawi semata melainkan menyangkut dengan 

perpaduan rohani dan jasmani. Dengan istilah lain, Pendidikan Agama Islam 

mempersiapkan seseorang berperilaku ihsan (tepat guna) dalam menghadapi 

kehidupan dunia dan akhirat. 

Manusia adalah subyek pendidikan, sekaligus jadi obyek pendidikan, 

karena manusia dewasa yang berkebudayaan adalah subyek pendidikan dalam 

arti yang bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan. Mereka 

berkewajiban secara moral atas perkembangan pribadi anak-anak mereka serta 

generasi penerus mereka. Manusia yang berkebudayaan, terutama yang 

berprofesi keguruan (pendidikan) bertanggung jawab formal untuk 

melaksanakan misi pendidikan sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai yang 

dikehendaki masyarakat suatu bangsa. 

Berdasarkan pengertian tersebut Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam 

yang dimaksud adalah yang bersumber dari ajaran Agama Islam mengenai 

masalah dasar yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga 

menjadi pedoman bagi perilaku dalam kehidupan masyarakat, Nilai-Nilai 

Pendidikan Agama Islam dan Budaya dapat digali dalam kitab suci Al-Qur‟an 

yang merupakan kitab suci Agama Islam.
20

 

Meminta hujan dalam islam hukumnya adalah sunnat. Adapun cara 

yang cara yang dipakai dalam syariat islam adalah : 

1. Berdo‟a dapat dilakukan sendiri-sendiri atau orang banyak. Sebelum pergi 

bersama-sama hendaknya seorang yang pintar (kyai, ustadz, dan yang 
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lainnya) memberikan nasehat agar mereka bertaubat dari segala kesalahan 

dan berhenti melakukan kedzaliman, serta melakukan amal kebajikan, 

sebab pekerjaan yang tidak baik itu adalah menjadi sebab hilangnya rezeki 

dan sebab kemurkaan Allah, dan amal kebaikan itu menyebabkan 

keridhaan Allah. 

   

   

   

     

   

 

        

Artinya :dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan) dan Kami 

turunkan hujan dari langit, lalu Kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-

kali bukanlah kamu yang menyimpannya.(QS. Al Hijrm: 22).
21

 

Sebelum berkumpul dilapangan, hendaknya mereka berpuasa selama 

empat hari berturut-turut. Pada pagi hari yang keempat mereka baru 

berkumpul dilapangan dan masih dalam keadaan berpuasa. 

Sesamainya dilapangan, terus melakukan sholat sunnat meminta hujan 

(sholat  istisqo‟) dan dilanjutkan dalam berkhotbah diatas mimbar. Dalam 

berkhotbah hendaknya didahului dengan membaca istighfar sebanyak 

sembilan kali pada khotbah kedua. Kemudian dilanjut dengan membaca 

kalimat-kalimat pujian kepaa Allah, syahadat, sholawat, dan dilanjutkan 
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memberikan materi ceramah kepada hadirin supaya mereka bertaubat dan 

meninggalkan maksiat. 

   

Allah SWT befirman : 

  

    

    

    

   

   

     

Artinya : dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit 

lalu dihidupkan-Nya dengan air hujan itu bumi sesudah matinya; dan pada 

perkisaran angin terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berakal. 

( QS. Al-Jaatsiyah : 5).
22

 

  Adapun tata cara melaksanakan sholat istisqo‟ adalah : 

 a). Niat sholat istisqo‟ 

هلل تعالي                                  (اماما) (ماء موما)اصلي سنةاالستسقاء ركاعتين   

Artinya : Aku niat sholat sunnat istisqo‟ dua roka‟at (makmum/imam) 

karena Allah Ta‟ala. 

 b). Pelaksanaan khutbah istisqo‟ 

1. Dalam khutbah sholat istisqo‟ khatib disunnatkan memakai selendang. 
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2. Isi khutbah dianjurkan supaya memperbanyak membaca istighfar dan 

merendahkan diri kepada Allah serta berkeyakinan bahwa Allah akan 

mengabulkan do‟anya dan menurunkan hujan. 

3. Ketika berdo‟a hendaknya mengangkat kedua tangan lebih tinggi 

hingga terbuka antara lengan dan badannya. 

4. Pada khutbah yang kedua, diwaktu berkhutbah hendaknya khatib 

berpaling (menghadap kiblat) atau membelakangi makmum dan 

berdo‟a bersama-sama.
23

  

Dengan demikian, konsep mengenai kehidupan dalam islam adalah konsep 

teosentris, yaitu bahwa seluruh kehidupan berpusat pada Tuhan.
24

  

Doktrin tauhid mempunyai arus balik kepada manusia. Dalam banyak ayat 

Al-Qur‟an kita temukan bahwa iman, yaitu keyakinan religius yang berakar pada 

pada pandangan teosentris, selalu dikaitkan dengan amal, yaitu perbuatan atau 

tindakan manusia.  

Atas dasar itulah, konsep teosentrisme dalam Islam ternyata bersifat 

humanistik. Artinya, Islam mengajarkan bahwa manusia harus memusatkan diri 

kepada Tuhan tetapi tujuannya untuk kepentingan manusia itu sendiri. 

Demikianlah, sekilas tentang inti dari seluruh nilai ajaran Islam yang menjadi tema 

sentral peradaban Islam.  

c. Pandangan Agama Islam Terhadap Budaya Lokal 

Budaya lokal (juga sering disebut budaya daerah) merupakan istilah yang 

biasanya digunakan untuk membedakan suatu budaya dari budaya nasional 

(Indonesia) dan budaya global. Budaya lokal adalah budaya yang dimiliki oleh 

masyarakat yang menempati lokalitas atau daerah tertentu yang berbeda dari 
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budaya yang dimiliki masyarakat dalam wilayah atau tempat lain. Permendagri 

Nomor 39 Tahun 2007 pasal 1 mendefinisikan budaya daerah sebagai “suatu 

sistem nilai yang dianut oleh komunitas/kelompok masyarakat tertentu di daerah 

yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakatnya dan di 

dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap tata cara masyarakat yang diyakini dapat 

memenuhi kehidupan warga masyarakatnya. 

Di Indonesia istilah budaya lokal juga sering disepadankan dengan 

budaya etnik/subetnik. Setiap bangsa, etnik dan sub etnik memiliki kebudayaan 

yang mencakup tujuh unsur, yaitu : bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, 

sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian, sistem religi, dan 

kesenian. 

Setiap pemeluk agama pasti memiliki tradisi kebudayaan yang diwarisi 

dan dikembangkan secara turun-temurun. Dalam perkembangan itu selalu terjadi 

perkawinan antara keyakinan keagamaan dan budaya sebagai praktik kreativitas 

manusia. Islam juga demikian, berkembang melintasi batas dengan terlebih dahulu 

berinteraksi dengan unsur-unsur budaya lokal.
25

 

Kebudayaan manusia mengalami perubahan. Perubahan-perubahan yang 

terjadi bukan saja berhubungan dengan lingkungan fisik, tetapi juga dengan budaya 

manusia karena perubahan adalah keniscayaan dalam kehidupan manusia. 

Hubungan erat antara manusia dengan lingkungannya melahirkan budaya manusia. 

Sebagai sebuah sistem yang mencakup segala aspek kehidupan manusia, 

maka Islam tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan masyarakat setempat. Bahkan 

kebudayaan merupakan bagian dari ajaran agama Islam. Ayat-ayat Allah yang 

mengandung dan mengatur hubungan antara sesama manusia menunjukkan 
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perhatian agama Islam terhadap tata pergaulan hidup manusia. Sebab hubungan 

yang terjalin secara terus menerus antara manusia yang satu dengan yang lain akan 

melahirkan kebudayaan. 

Ajaran agama Islam mengenai kebudayaan merupakan bagian kecil yang 

diatur dan hanya terdapat dalam aspek kemasyarakatan yang lazim disebut hukum 

Islam. Setiap masyarakat yang ada dibelahan dunia memiliki sistem dan pranata 

sosial yang berbeda-beda satu sama lain, karena itulah hukum Islam pun 

berkembang dalam berbagai macam bentuk. Perkembangan hukum Islam ini 

ditandai dengan banyaknya madzab-madzab hukum dalam Islam. 

Khusus di Indonesia, yaitu pulau jawa, hukum Islam telah menjiwai 

hampir pada setiap kegiatan masyarakatnya. Perpaduan kultur (adat istiadat dan 

kebudayaan) suku jawa dengan hukum Islam dapat kita lihat dari berbagai aspek 

kehidupan masyarakatnya, misalnya dalam segi perkawinan, kematian dan lain-

lain. 

Elastisitas hukum Islam yang ditunjukkan diatas merupakan salah satu 

faktor memungkinkan terbentuknya Islam ala Indonesia atau ala jawa. Sebab 

hukum adat (adat-istiadat masyarakat setempat) senantiasa terbuka untuk 

menerima unsur-unsur kebudayaan dari luar termasuk pengaruh agama Islam. 

Keterbukaan dalam sistem hukum adat ini dikarenakan hukum yang hidup dan 

terus berkembang dalam masyarakat. 

Hukum Islam masuk ke jawa, maka kebudayaan normatif asli suku jawa 

perlahan-lahan terpengaruh oleh norma-norma masyarakat Islam yang diterima 

secara damai bersamaan dengan penyebarannya dan penganutan sebagian besar 

penduduk yang memeluk agam Islam. 



30 

 

Begitu besar pengaruh Islam dikalangan masyarakat jawa, sehingga 

boleh dikatakan bahwa hukum adat atau adat istiadat masyarakat yang tidak sesuai 

dengan Islam perlahan-lahan hilang. 

Keberhasilan berlakunya hukum islam sebagai salah satu norma atau 

peraturan yang menjiwai tata perilaku masyarakat jawa tidak terlepas dari peran 

para wali sanga yang berusaha menyisipkan dan memasukkan sendi-sendi Islam 

dalam adat istiadat masyarakat setempat dengan tidak menghilangkan kebudayaan 

asli masyarakatnya, sehingga dapat kita rasakan sekarang kebudayaan suku jawa 

yang Islami. 

Agama Islam tidak melarang kebudayaan masyarakat setempat 

berkembang dan dijalankan sebagai adat-istiadat masyarakat asalkan kebudayaan 

tersebut tidak bertentangan dengan syari‟at agama dan bisa berjalan selaras, 

beriring dengan baik. 

   Allah Swt berfirman :     

      

    

   

   

    

     

Artinya : dan Barangsiapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, Padahal tidak ada suatu 

dalilpun baginya tentang itu, Maka Sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya. 

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. (QS. Al-Mu‟minun: 117).
26
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 Agama yang benar bagaikan lampu yang menerangi umat untuk berjalan 

kearah kebaikan. Mengamalkan ajaran-ajaran agama dalah petunjukjalan untuk 

seluruh umat manusia. Agama adalah ciptaan Allah, maka akan terasa janggal bagi 

akal sehat, jika sekiranya Allah memerintahkan kepada hamba-Nya untuk berbuat 

kejahatan yang dapat menyebabkan mereka terhambat untuk mencapai kehidupan 

yang layak dan diridhai-Nya. Agama ibarat pedang bermata dua, keduanya sama 

tajamnya. Apabila ada orang yang mengaku beragama, beruaha mengamalkan 

agama sebagaimana mestinya, maka agama akan menjadi penolong baginya dalam 

menghadapi segala kesulitan, menjadi petunjuk jalan dikala dalam keadaan 

kebingungan serta menjadi lentera dalam kegelapan. Sedangkan apabila orang 

yang mengaku beragama akan tetapi salah dalam mengamalkan ajaran agamanya, 

maka akan membawa petaka bagi dirinya dan orang lain. 

Kita sadari bahwa agama menjadi sumber moral dan etika serta bersiat 

absolut, tetapi pada sisi lain juga menjadi sistem kebudayaan, yakni ketika wahyu 

itu direspon oleh manusia atau mengalami proses transformasi dalam kesadaran 

dan sistem kognisi manusia. Dalam konteks ini agama disebut sebagai gejala 

kebudayaan. Agama Islam membiarkan kearifan lokal dan produk-produk 

kebudayaan lokal yang produktif dan tidak mengotori aqidah untuk tetap eksis. 

Jika memang terjadi perbedaan yang mendasar, agama sebagai sebuah naratif yang 

lebih besar bisa secara pelan-pelan menyelinap masuk kedunia lokal yang unik 

tersebut untuk memberikan penjelasan. Para ulama salaf di Indonesia rata-rata 

bersikap akomodatif mereka tidak sereta merta membabat habis sebuah tradisi. 

Tidak semua tradisi setempat berlawanan dengan aqidah dan kontra produktif. 

Banyak tradisi yang produktif dan dapat digunakan untuk menegakkan syiar islam. 

Islam tidak pernah membeda-bedakan budaya rendah dan budaya tinggi, budaya 



32 

 

keraton dan budaya  akar rumput yang di bedakan adalah tingkat ketakwaannya. 

Disamping perlu terus memahami Al-Qur‟an dan Hadist secara benar, perlu 

kiranya sebagai umat muslim merintis cross cultural understanding (pemahaman 

lintas budaya) agar kita dapat memahami karakter budaya lokal, dan budaya 

bangsa lain. Meluasnya Islam keseluruh dunia tentu juga melintasi 

keanekaragaman budaya lokal setempat. Islam menjadi tidak satu, tetapi muncul 

dengan wajah yang berbeda-beda. Hal ini tidak menjadi masalah asalkan 

substansinya tidak bergeser. Artinya, rukun iman dan rukun islam tidak bisa 

ditawar lagi. 

Dalam benak sebagian besar orang, agama adalah produk langit dan budaya 

produk bumi. Agama dengan tegas mengatur hubungan manusia dengan dengan 

Tuhan dan manusia dengan manusia. Sementara budaya memberi ruang gerak yang 

longgar, bahkan bebas nilai, kepada manusia untuk senantiasa mengembangkan 

cipta, rasa, karsa dan karyanya. Tetapi baik agama atau budaya difahami secara 

umum memiliki fungsi yang serupa, yakni untuk memanusiakan manusia dan 

membangun masyarakat yang beradab dan berperikemanusiaan.
27

  

Sebuah Adat/tradisi yang sudah mengakar kuat di dalam masyarakat akan 

memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat setempat. Agama Islam 

dengan ajarannya yang bersifat rahmatan lil „alamin dan penuh toleransi 

memandang tradisi secara selektif. Tradisi akan senantiasa terpelihara dan 

dilestarikan selama sesuai dan tidak berbenturan dengan akidah. Pernyataan ini 

kesimpulan dari firman Allah dalam QS.Al-Anbiya, Ayat : 107 
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“Artinya: dan Tiadalah Kami mengutus kamu wahai Muhammad , melainkan untuk (menjadi) 

rahmat bagi semesta alam”. (QS. Al-Anbiya : 107).
28

 

Nabi Muhammad SAW, diutus dengan membawa ajaran islam, serta 

memberi rahmat kepada semesta alam. Rahmat artinya kelembutan atau 

dengan kata lain rahmat dapat diartikan sebagai kasih sayang. Jadi, diutusnya 

Nabi Muhammad SAW, adalah bentuk kasih sayang Allah kepada seluruh 

semesta alam.
29

 

2. Simbol Budaya 

a. Pengertian Budaya 

Kebudayaan atau yang lebih singkatnya budaya merupakan bentuk 

majemuk dari kata budi-daya yang berarti cipta, karsa dan rasa. Kata 

Kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta “Buddhayah” merupakan 

bentuk jamak dari kata “Buddhi” yang berarti budi atau akal.
30

 

Mengenai pengertian kebudayaan ini banyak para tokoh 

mendifinisikan bermacam-macam, yaitu : 

1. Koentjaraningrat merumuskan pengertian Kebudayaan sebagai 

keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam 

rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia 

dengan belajar. 

2. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi mendeinisikan Kebudayaan 

sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. 
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3. Kroeber mengatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan realisasi 

gerak, kebiasaan, tata cara, gagasan dan nilai-nilai yang dipelajari dan 

diwariskan dan perilaku yang ditibulkannya. 

4. E. B. Talor merumuskan Kebudayaan adalah suatu keseluruhan 

kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, kesusilaan, 

hukum, adat-istiadat, serta kesanggupan dan kebiasaan lainnya yang 

dipelajari oleh manusia dan anggota masyarakat. 

5. Kluckhohn dan Kelly mendefinisikan Kebudayaan sebagai semua 

rancangan hidup yang tercipta secara historis, baik yang eksplisit 

maupun implisit, rasional, irasional, yang ada pada suatu waktu sebagai 

pedoman yang potensial untuk perilaku manusia. 

6. Ki Hadjar Dewantara mengatakan bahwa Kebudayaan adalah buah 

budi manusia yang terdiri atas tiga kekuatan jiwa manusia yakni, 

pikiran, rasa dan karsa. Kebudayaan merupakan keinginan dan hasrat 

manusia untuk mencapai hidup yang serba senang, hidup lahir dan 

batin. Dengan kata lain Kebudayaan sebagai hasil perjuangan manusia 

dalam melawan segala kekuatan alam dan pengaruh-pengaruh jaman 

yang merintangi kemajuannya, kemajuan ke arah hidup bahagia dan 

selamat. Perlawanan yang terus menerus antara hidup manusia dengan 

alamnya dan jamannya atau masyarakatnya. Hal inilah yang 

menyebabkan terjadinya kesatuan kebudayaan, kesatuan ini kemudian 

disebut dengan “kebangsaan”. 

7. Sultan Takdir Alisyahbana mengemukakan Kebudayaan adalah pola 

kejiwaan yang didalamnya terkandung dorongan-dorongan hidup yang 

dasar, perasaan, dengan pikiran, kemauan, dan fantasi yang dinamakan 
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budi. Budi ini merupakan dasar dari kehidupan kebudayaan manusia itu 

sendiri. Hal inilah yang membedakan perilaku manusia dengan hewan, 

sebab yang dinamakan kebudayaan tidak lain dari pada penjelmaan 

budi manusia. 

8. Ralph Linton mendefinisikan Kebudayaan sebagai keseluruhan dari 

pengetahuan, sikap dan pola perilaku yang merupakan kebiasaan yang 

dimiliki dan diwariskan oleh anggota masyarakat tertentu. 

Dari definisi datas dapat disimpulkan bahwa budaya sebagai 

suatu sistem yang abstrak, tidak dapat diraba,difoto, karena berada 

dalam alam pikiran dan perkataan manusia. Kebudayaan sebagai sitem 

gagasan menjadi pedoman bagi manusia dalam bersikap dan 

bertingkah laku dalam kehidupan sosial budaya. Nilai budaya dapat 

dilihat dan dirasakan dalam sistem kemasyarakatan, kekeabatan yang 

dituangkan dalam bentuk adat istiadat. 

Kebudayaan jawa adalah penjelmaan atau pengejawantahan 

budidaya manusia jawa yang merangkum dasar pemikiran, cita-cita 

fantasi, kemauan kesanggupan untuk mencapai kehidupan yang 

selamat, sejahtera bahagia lahir batin. 

Kebudayaan jawa telah ada sejak dahulu. Datangnya bangsa 

Hindu dipulau Jawa menjadikan Kebudayaan Jawa bersifat sinkretis 

yaitu terjadi perpaduan unsur-unsur asli jawa, Hindu Jawa dan Islam 

dalam satu Kebudayaan.
31

 

Dalam perkembangannya, kebudayaan jawa masih tetap pada 

dasar hakikinya, yaitu : 
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a). Orang jawa percaya dan berlindung kepada sang pencipta, zat Yang 

Maha Tinggi, penyebab segala kehidupan, Tuhan yang mengatur 

kehidupan di alam semesta ini. 

b). Orang jawa mempercayai bahwa manusia adalah bagian dari kodrat 

alam yang senantiasa saling mempengaruhi, namun sekali-kali 

manusia harus mampu melawan alam dan mewujudkan cita-cita, 

fantasi maupun kehendaknya, yakni hidup selamat, sejahtera, 

bahagia lahir dan batin. Hasil perjuangan melawan alam berarti 

mencapai kemajuan. Maka perjuangan melawan alam berarti 

mencapai kemajuan. Maka terjadilah kebersamaan yang disebut 

“gotong royong, tenggang rasa, tepo seliro”. 

c).  Rukun dan Damai berarti tertib pada lahirnya dan damai pada 

batinnya. Orang jawa menjunjung tinggi amanat yang terangkum 

dalam sasanti (semboyan) “memayu haywing bawana” yang artinya 

memelihara kesejahteraan dunia. Amanat ini adalah merupakan 

kunci pergaulan sesama manusia. 

d). Sikap hidup diatas berlandaskan pada pokok pikiran adanya 

keseimbangan hidup lahir batin, antara iman dan amal, antara 

kemauan dan kesanggupan, anatara kemampuan dengan 

kesungguhan. Ajaran keseimbangan ini kemudian melahirkan 

falsafah “mawas diri” dengan menjaga keseimbangan kehidupan 

antara khalik dan makhluk (Tuhan dan manusia).
32
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 Koentaraningrat membagi wujud kebudayaan menjadi tiga 

macam, yaitu : 

1. Sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, 

norma-norma, peraturan, dan sebagainya. 

2. Sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari 

manusia dan masyarakat. 

3. Sebagai benda-benda hasil karya manusia. 

Berdasarkan penggolongan diatas, kebudayaan dapat 

dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu : 

1. Kebudayaan yang bersifat abstrak 

Budaya yang bersifat abstrak terletak di alam pikiran manusia, 

sehingga tidak dapat diraba karena berbentuk gagasan, ide-ide, 

norma, nilai, peraturan dan cita-cita. 

2. Kebudayaan bersifat konkret berpola dari tindakan, aktivitas dan 

perbuatan manusia di dalam masyarakat yang dapat dilihat, 

diamati, didengar. Wujud Kebudaya‟an yang bersifat kongkret ini 

sebagai berikut : 

a. Perilaku 

Perilaku adalah cara bertindak atau bertingkah laku dalam situasi 

tertentu. Setiap manusia dalam masyarakat. Pola perilaku adalah cara 

bertindak seluruh anggota suatu masyarakat yang mempunyai norma-

norma dan Kebudayaan yang sama. 

b. Bahasa 
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Bahasa adalah sebuah sistem yang berupa simbol-simbol 

(lambang-lambang) yang dibunyikan dengan suara dan ditangkap oleh 

alat pendengaran (telinga). 

Bahasa sangat besar manfaatnya bagi manusia, karena berkat 

bahasa manusia dapat memiliki gambaran jelas tentang situasi yang tidak 

mereka alami secara langsung. Dengan adanya bahasa manusia dapat 

bertambah, kebudayaan suatu bangsa dapat dibentuk, dibina dan 

dikembangkan, serta dapat diwariskan kepada anak-cucu digenerasi 

mendatang. 

 

 

c. Materi 

Kebudayaan materi merupakan hasil dari aktivitas, perbuatan, 

dan karya manusia dalam masyarakat. Adapun bentuk dari materi 

budaya ini berupa pakaian, perumahan, senjata, alat-alat rumah tangga, 

perabotan, alat trasportasi dan sebagainya.
33

 

Substansi kebudayaan yang paling utama adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai sistem pengetahuan 

Sistem pengetahuan ini terdiri atas pengetahuan, ilmu dan 

teknologi. Pengetahuan adalah semua hal yang manusia ketahui. Selain 

dalam ingatan, pengetahuan dan ilmu juga dituangkan dalam bentuk 

tulisan. Ilmu merupakan hasil kegiatan pikiran manusia serta segala yang 

bersifat aktual guna menunjang kehidupan manusia. Dengan ilmu, 
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manusia mampu mengendalikan dan mengurus alam. Apabila ilmu yang 

dimiliki itu dipraktikkan oleh tangan akan membuahkan teknologi. Yang 

dimaksud dengan teknologi adalah teknik yang diilmiahkan. Dengan 

pengetahuan dan teknologi inilah manusia mengelola alam. 

2. Nilai 

Nilai adalah kegiatan manusia yang menghubungkan sesuatu dengan 

sesuatu yang kemudian dijadikan dasar pengambilan keputusan. 

Keputusan yang diambil inilah yang menentukan berguna atau tidak 

berguna, benar dan salah, baik dan buruk sehubungan dengan daya cipta, 

rasa dan karsa manusia. Segala sesuatu dikatakan memiliki nilai apabila 

berguna dan berharga (nilai kebenaran), keindahan (nilai estetis), baik 

(nilai moral atau etis) dan religius (nilai agama). 

Bagi manusia niali dijadikan sebagai landasan, alasan dan 

motivasi dalam setiap perbuatannya. Dalam pelaksanaannya nilai-nilai 

dijabarkan dalam bentuk norma, ukuran normatif, sehingga merupakan 

suatu perintah, keharusan, anjuran larangan dan celaan. Segala sesuatu 

yang mempunyai nilai kebenaran, keindahan, kebaikan, merupakan 

sesuatu yang dianjurkan bahkan diperintahkan, sedangkan nilai-nilai 

yang buruk, tidak baik, tidak indah dilarang dan dicela. Nilai berperan 

sebagai dasar pedoman yang menentukan kehidupan setiap manusia. 

3. Pandangan hidup (filosofi). 

Pandangan hidup merupakan nilai-nilai yang dianut oleh suatu 

masyarakat yang dipilih secara selektif oleh individu, kelompok 

masyarakat ataupun suatu bangsa. Setiap bangsa, pasti memiliki 

pandangan hidup yang berbeda antara satu dengan yang lain. Pandangan 
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hidup suatu bangsa adalah sebagai perwujudan nilai-nilai budaya yang 

dimiliki oleh bangsa itu sendiri, yang diyakini kebenarannya dan 

menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya. 

4. Kepercayaan 

Di Indonesia khususnya masyarakat jawa, konsep kepercayaan telah 

dianut oleh masyarakat sejak zaman prasejarah. Inti kepercayaan itu 

adalah usaha untuk tetap memilihara hubungan dengan mereka yang 

telah meninggal, orang yang sudah meninggal dianggap pergi ketempat 

lain. Bahkan jika orang yang meninggal dunia itu memiliki tempat, 

kedudukan atau ilmu yang tinggi maka harus diusahakan agar ia masih 

mau untuk berhubungan dengan dunia kehidupan untuk dimintai nasihat 

atau perlindungannya. Bentuk lahir kepercayaan ini dapat kita lihat 

dengan banyaknya tempat-tempat yang dikeramatkan di Indonesia 

khususnya pulau jawa. 

5. Presepsi 

Presepsi adalah tanggapan seseorang terhadap suatu masalah, kejadian 

atau gejala. Manusia mempunyai kemampuan dalam membuat persepsi 

yang bermacam-macam dari setiap masalah yang dihadapinya. 

6. Etos kebudayaan 

Suatu kebudayaan sering menimbulkan watak khas tertentu yang 

dapat dilihat, artinya watak atau etos ini dapat dilihat dan diketahui oleh 

orang asing yang bukan merupakan bagian dari kebudayaan setempat. 

Watak atau ciri khas ini dapat tercermin dari tingkah laku, kegemaran-

kegemaran, berbagai hasil karya masyarakatnya. Suatu contoh suku 

batak beranggapan masyarakat suku jawa memancarkan keselarasan, 
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kesuraman, ketenangan berlebih-lebihan yang sering identik dengan 

kelambanan, kegemaran bertingkah laku yang njlimet (rumit). Selain itu 

etos kebudayaan suka jawa adalah sopan santun dan gaya tingkah laku 

yang menganggap pantang (tabu) berbicara dan tawa keras, gerak-gerik 

yang ribut dan agresif harus dihindari. Namun sebaliknya suku jawa 

menjunjung tinggi tingkah laku tenang, neriman dan tidak tergoyahkan. 

Dari segi warna, orang jawa senang dengan warna gelap dan tua, seni 

suara gamelan yang tidak keras, dan benda kesenian dan kerajinan penuh 

dengan hiasan ukir-ukiran.
34

 

Pewarisan kebudayaan adalah suatu proses, perbuatan, atau cara 

mewarisi budaya masyarakatnya agar tetap lestari keberadaannya. Dalam 

proses pewarisan kebudayaan ini seseorang mengalami pembentukan 

sikap untuk berperilaku sesuai dengan kelompok masyarakat. 

Kebudayaan diwariskan dari generasi kegenerasi, mulai dari 

generasi terdahulu untuk selanjutnya diteruskan ke generasi yang akan 

datang. Budaya yang ada dalam masyarakat bersiat turun-temurun 

meskipun masyarakat senantiasa silih berganti disebabkan oleh kematian 

dan kelahiran. Selain itu, budaya langsung mempengaruhi perilaku dan 

kepribadian seseorang. Hal ini disebabkan karena orang tersebut tinggal 

dalam lingkungan masyarakat yang memiliki budaya tersebut. 

Menurut Koentjaraningrat, kepribadian adalah watak khas 

seseorang yang tampak dari luar sehingga orang luar memberikan 

identitas khusus. Identitas ini diterima sebagai ciri khas dari warga 
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masyarakatnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa terbentuknya kepribadian 

disebabkan oleh faktor kedaerahan, cara hidup, agama, profesi dan kelas 

sosial. 

Proses pewarisan kebudayaan pada masyarakat sudah dimulai 

sejak masa kanak-kanak. Pewarisan kebudayaan ini berasal dari 

lingkungan keluarganya, kemudian dari teman-teman bermainnya. 

Seringkali anak-anak meniru berbagai tingkah laku, ucapan-ucapan 

seseorang yang didengarkan meskipun tidak jarang anak tersebut tidak 

mengerti arti ucapannya itu. Dengan berkali-kali meniru, maka tingkah 

laku dan tindakannya menjadi suatu pola yang mantap, norma yang 

mengatur tindakan yang dibudayakan tersebut.
35

 

Dalam proses sosialisasi, seseorang dari masa kanak-kanak 

hingga masa tua terus belajar pola perilaku dalam berinteraksi dengan 

segala macam manusia di sekelilingnya. 

Apabila kita bermaksud untuk menyelami dan mendalami 

tentang suatu kebudayaan tertentu, maka kita harus banyak belajar dari 

proses sosialisasi yang dilakukan oleh warga masyarakatnya. Namun 

setiap masyarakat pasti mengalami yang namanya perubahan yang 

berupa norma-norma sosial, pranata sosial, pola perilaku dan sebagainya. 

Maka hal ini dapat disimpulkan perubahan dalam struktur sosial dan pola 

hubungan sosial budaya.
36

 

a. Pengertian Simbol Budaya 

Simbol berasal dari kata symbolon dari bahasa Yunani. Symbolon 

yang artinya “tanda atau ciri”, yang memberitahukan sesuatu kepada 
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seseorang. Manusia dalam hidupnya selalu berkaitan dengan simbol-

simbol yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Manusia adalah 

animal symbolicum, artinya bahwa pemikiran dan tingkah laku simbolis 

merupakan ciri yang betul-betul khas manusiawi dan bahwa seluruh 

kemajuan kebudayaan manusia mendasarkan diri pada kondisi-kondisi 

itu. Manusia adalah makhluk budaya dan budaya manusia penuh dengan 

simbol, sehingga dapat dikatakan bahwa budaya manusia penuh 

diwarnai dengan simbolisme yaitu suatu tata pemikiran atau paham yang 

menekankan atau mengikuti pola-pola yang mendasar diri kepada simbol 

atau lambang.
37

 

Banyak aspek simbol yan tertuang dalam upacara adat Mantu 

Kucing di Desa Purworejo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan. 

Mulai dari masalah tempat pelaksanaan upacara, waktu, alat-alat 

upacara, sampai dengan pelaksanaan upacara itu sendiri, semua memuat 

aspek simbol-simbol budaya. 

3. Bentuk Simbol Budaya   

Peristiwa atau obyek yang menunjukkan pada sesuatu. Makna 

simbolis dalam sebuah upacara adat menuntun manusia untuk selalu 

berbuat baik agar supaya dapat selamat dalam kehidupannya. Ini 

merupakan unit bagian terkecil dalam upacara adat yang mengandung 

makna dari tingkah laku ritual yang bersifat khusus. Prosesi upacara adat 

merupakan gabungan dari bermacam-macam unit kecil seperti sesaji, 

prosesi, dan yang lain.
38
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Dari tema sentral tersebut muncul sistem simbol, sistem yang 

terbentuk karena proses dialektif antara nilai dan kebudayaan. 
39

 

4. Makna Simbol Budaya. 

Simbol Budaya merupakan bagian dari komunikasi. Kebudayaan 

adalah sebuah sistem dari konsep-konsep yang diwariskan dan 

diungkapkan dalam bentuk-bentuk simbolik melalui manusia 

berkomunikasi dan mengembangkan pengetahuan tentang kebudayaan 

dan bersikap terhadap kehidupan ini. Simbol juga merupakan sebuah 

tanda yang memberitahukan sesuatu kepada seseorang yang telah 

mendapatkan persetujuan umum dalam tingkah laku.
40

 

Makna simbolis yang terdapat dalam upacara adat Mantu Kucing 

di Desa Purworejo tersebut bahwa sebagai manusia kita diwajibkan 

selalu menjaga keseimbangan alam, saling menghormati terlebih kepada 

leluhur kita dan ketika meminta sesuatu kepada Tuhan Yang Maha Esa 

jangan lupa senantiasa mengucap rasa syukur atas apa yang sudah 

diberikan. Adapun makna simbol budaya dalam upacara Adat Mantu 

Kucing yaitu : 

1. Kucing 

Kucing disini adalah hewan yang dijadikan sebagai simbol dalam 

upacara tersebut. Kucing dipilih karena sesuai dengan mimpi salah satu 

sesepuh desa terdahulu Alm. Mbah Jogodrono yang telah mendapatkan 

wisik (petunjuk) untuk melaksanakan upacara adat Mantu Kucing ini. 

Dalam upacara adat ini kucing yang digunakan yaitu dua ekor jantan 

dan betina, alasannya karena kucing merupakan salah satu hewan 
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kesukaan Nabi Muhammad SAW dan keberadaan hewan ini sangatlah 

familiar dikalangan masyarakat karena juga merupakan hewan 

peliharaan sehingga dianggap bagus dibandingkan hewan yang lain 

untuk dijadikan simbol dalam upacara adat Mantu Kucing. Akhirnya 

para  sesepuh Desa Purworejo  sepakat memilih hewan kucing dalam 

upacara adat ini.
41

 

 

 

2. Buceng. 

Nasi dibentuk kerucut kecil yang berisi lalapan, lauk-pauk, urap ditaruh 

diatas daun pisang digunkan untuk makan bersama setelah selesai 

acara. 

3. Nasi tumpeng berdominan warna kuning. 

Nasi tumpeng atau familiar disebut dengan (punar) berisikan lauk-

pauk, yang nantinya juga untuk dimakan bersama-sama setelah selesai 

acara. 

4. Hiasan. 

Hiasan adalah properti yang digunakan untuk menghias tandu, terdiri 

dari kacang panjang, cabai, mentimun, terong, rengginang, peyek, 

goyang. 

5. Siraman adalah bentuk cara membersihkan diri untuk kedua mempelai 

supaya ketika dinikahkan kedua kucing tersebut sudah dalam keadaan 

suci. 

6. Tandu atau Rombong. 
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Tandu disini terbuat dari kayu dan bambu yang nantinya diisi oleh 

kedua mempelai kucing dan hasil bumi, dipikul oleh empat orang. 

7. Musik. Musik pengiring masing-masing mempelai ketika diarak 

menuju ketempat prosesi upacara adat tersebut.
42

 

Pada dasarnya simbol dapat dimaknai dengan baik dalam 

bentuk bahasa verbal maupun bahasa non verbal pada pemaknaanya 

dan wujud real dari interaksi simbol yang terjadi dalam kegiatan 

komunikasi. Disinilah terjadi proses sosial dimana kedua belah pihak 

berusaha untuk memberi andil dalam proses komunikasi yang terjadi 

saat itu. Karena itu fungsi sebenarnya sebagai proses sederhana untuk 

berinteraksi antar simbol, komunikasi merupakan proses interaksi 

makna yang terkandung dalam simbol-simbol budaya.
43

 

b. Upacara Adat Mantu Kucing 

a. Asal Muasal Upacara Adat Mantu Kucing 

Upacara Adat Mantu Kucing merupakan bagian dari budaya 

Indonesia yang terdapat di Desa Purworejo Kecamatan Pacitan Kabupaten 

Pacitan. Desa ini berada kurang lebih tiga kilometer disebelah timur dari 

pusat Kota Pacitan. Wilayah Desa Purworejo didominasi area persawahan 

maka tak heran mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai 

petani.  

Petani dan alam merupakan sebuah kesatuan, petani harus 

memahami keadaan alam agar menjadikan alam sebagai faktor pendukung 

dalam bercocok tanam. Namun terkadang alam berperan sebagai faktor 

penghambat bagi para petani untuk bercocok tanam. Contoh, musim 
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kemarau yang berkepanjangan menjadikan debit air sangat berkurang 

bahkan menyebabkan kekeringan. Kondisi seperti inilah yang menjadi 

faktor penghalang bagi petani untuk bercocok tanam.
44

 

 Upacara Adat Mantu Kucing bertujuan untuk meminta turun 

hujan, yang dilaksanakan setiap tahun mempunyai tujuan untuk 

kelangsungan hidup masyarakat sekitar. Semua ini berawal dari mimpi 

sesepuh Desa Mbah Jogodrono yang bermimpi mendapatkan petunjuk dari 

Allah, untuk mengadakan prosesi upacara adat, setelah kejadian itu para 

sesepuh desa melakukan musyawarah dan tercetuslah upacara adat Mantu 

Kucing. Upacara Adat ini dilakukan dengan simbol dua ekor kucing jantan 

dan betina, sang jantan berasal dari Desa Arjowinangun dan sang betina 

berasal dari Desa Purworejo, kemudian layaknya sepasang pengantin 

keduanya diarak oleh masyarakat di Desa masing-masing menuju ketepian 

sungai Grindulu yang menjadi tapal batas antara Desa Purworejo dan Desa 

Arjowinangun.
45

 

  Upacara meminta hujan ini dalam pelaksanaannya masih 

melestarikan tradisi leluhur, yaitu masih menggunakan perhitungan atau 

patokan berdasarkan “pranoto mongso atau kalender jawa (saka)”. Pranoto 

mongso merupakan salah satu pengetahuan petani dalam menentukan pola 

tanam. Upacara minta hujan ini diselenggarakan erat kaitannya dengan 

kegiatan mengelola sawah. Dengan menggunakan pranoto mongso, 

perhitungan akan jauh lebih tepat dan tidak jauh meleset dibanding 

menggunakan perhitungan lain. 
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  Upacara minta hujan menurut perhitungan pranoto mongso 

jatuh pada mongso kapat yaitu pada hari jum‟at kliwon. Apabila mongso 

kapat tidak terdapat pada hari jum‟at kliwon, maka akan diundur di 

mongso kalimo. Dalam pola fikir masyarakat jawa, hari jum‟at kliwon 

dianggap sebagai hari keramat dan suci yang harus dihormati, sebab hari 

jum‟at kliwon merupakan hari keramat susulan berdasarkan agama islam, 

selain jum‟at kliwon hari lain yang dianggap keramat yaitu selasa kliwon . 

Hari selasa kliwon dikeramatakan karena menurut kepercayaan orang 

jawa pada hari itu turun wahyu keraton. 

  Untuk menentukan mongso kapat ini dapat diketahui dari ciri-

ciri tertentu yang disebut “condro mongso kapat” yaitu 

“waspokumembeng jroning kalbu” artinya saat air mata berlinang di 

dalam hati (orang menangis kekurangan air), sumber air menjadi kering 

(asat).
46

 

Upacara Adat tradisional ataupun ritual dilakukan oleh 

sekelompok masyarakat dengan tujuan keselamatan dan kebaikan 

bersama. Selain itu upacara adat merupakan kegiatan sosial yang 

melibatkan para warga dalam mencapai keselamatan bersama.  

Upacara Adat merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat.  

Upacara adat ialah sistem aktifasi atau rangkaian tindakan yang ditata oleh 

adat atau hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan 

dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi dimasyarakat dan memiliki 

aturan.  
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Pengaruh Islam dalam kebudayaan juga dapat dilihat pada 

ekspresi ritual seperti upacara “Pangiwahan” agar manusia menjadi mulia, 

diadakanlah upacara kelahiran, perkawinan, dan kematian. Selain itu, 

budaya islami juga dapat dilihat dalam acara maulid Nabi Muhammad 

SAW, seni qasidah dan gambus.
47

 

Terlebih dahulu perlu dicatat, bahwa dengan meletakkan agama 

sebagai sasaran penelitian budaya tidaklah berarti agama yang diteliti itu 

adalah hasil kreasi budaya manusia, sebagian agama diyakini wahyu dari 

Tuhan. Yang dimaksudkan, bahwa pendekatan yang digunakan disitu 

adalah pendekatan penelitian yang lazim digunakan dalam penelitian 

budaya. 

Yang termasuk penelitian budaya, seperti disinggung sebelumnya, 

adalah penelitian tentang naskah-naskah (filologi), alat-alat ritus 

keagamaan, benda-benda purbakala agama (arkeologi), sejarah agama, 

nilai-nilai dari mistos-mitos yang dianut para pemeluk agama, dan 

sebagainya.
48

  

a. Peralatan Yang digunakan Upacara Adat Mantu Kucing. 

1. Dua ekor hewan kucing jantan dan betina, jantan berasal dari Desa 

Arjowinangun sedangkan yang betina berasal dari Desa Purworejo. 

2. Buceng. 

3. Nasi Tumpeng berwarna kuning (punar) 

4. Hasil pertanian sebagai hiasan. 

5. Tandu 
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a. Dua buah sebagai tempat kucing waktu diarak menuju lokasi 

Upacara Adat. 

b. Dua buah sebagai wadah tumpeng waktu diarak menuju lokasi 

Upacara Adat.  

6. Musik Gamelan 

Gong sebagai tanda berkumpul, berselaras slendro bernada dua, 

berfungsi sebagai bas, dipukul bersamaan dengan pukulan genap 

kenong. 

Kethuk dan Kenong, tanda pengumuman. Dimana setiap pukulan 

genap kenong dibarengi dengan gong sehingga menghasilkan suara 

atau ritme yang serasi. 

Kendang dan Ketipung merupakan tanda penentu gerak. Berfungsi 

sebagai pemberi aba-aba dan penambah meriah gending. 

c.  Prosesi Upacara Adat Mantu Kucing. 

 Upacara Adat Mantu Kucing tidak ubahnya seperti prosesi pernikahan 

manusia. Kedua kucing yang akan dinikahkan juga disebut sebagai manten 

(pengantin) dan dipakaikan mahkota dari janur kuning. Kucing betina 

berasal dari Desa Purworejo, sedangkan sang pejantan berasal dari Desa 

Arjowinangun.  

 Upacara ini dilaksanakan ditepian sungai grindulu, perbatasan antara 

kedua desa. Sesepuh desa menjelaskan bahwa maksud dari pemilihan 

tempat upacara ini bertujuan akan segera dialiri oleh air yang berasal dari 

air hujan sebagai hasil dari proses permohonan turunnya hujan ini. 

 Calon mempelai wanita dipilih  kucing betina yang sudah dewasa tapi 

belum pernah beranak. Kucing betina memiliki rambut (bulu) coklat halus, 
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berbadan sehat dan asli dipelihara oleh warga Desa Purworejo. Sedangkan 

kucing jantan dipilih yang sudah dewasa yang belum pernah mengawini 

kucing betina. Kucing jantan juga dipilih yang berbulu coklat halus dan 

berbadan sehat dan dipelihara asli oleh warga Desa Arjowinangun. 

  Upacara dimulai dengan membawa mempelai wanita ketempat acara 

dengan menggunakan tandu. Setelah mempelai kucing laki-laki datang, 

dilakukan jemuk (temu manten) dengan disertai penyerahan mahar dari 

mempelai kucing jantan kepada mempelai kucing betina. Mahar ini berupa 

sebuah gentong yang terbuat dari tanah liat, barang ini dipilih sebagai 

simbol bahwa warga sudah siap dengan akan datangnya turun hujan. Mahar 

diserahkan kepada Ibu kepala Desa Arjowinangun kepada Bapak kepala 

Desa Purworejo. Kudua kucing diletakkan dalam satu wadah. 

 Upacara dilanjutkan dengan proses memandikan kedua mempelai 

kucing jantan dan kucing betina. Sesepuh desa yang bertugas dalam hal 

memandikan kedua mempelai dengan air bunga. Proses ini bertujuan untuk 

mensucikan tubuh dari kedua mempelai sebelum memasuki prosesi akad 

nikah. Setelah kedua mempelai selesai dimandikan, dilanjutkan dengan ijab 

yang diuapkan oleh kepada Desa Purworejo  dan qobul diucapkan oleh 

sesepuh desa. Acara diakhiri dengan saling memberikan sungkem dari 

pihak mempelai kuing jantan dan kucing betina. Akad nikah ditutup dengan 

doa yang dipimpin oleh sesepuh desa.
49

 

 Acara kemudian dilanjutkan dengan ngalap berkah berupa proses 

kembul bujana punar (makan nasi kuning bersama), ini menandakan bentuk 

dari sebuah kerukunan antar warga masyarakat tidak memandang dari 
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golongan apapun semua menyatu, berkumpul, berbagi cerita,  dan 

berpartisipasi dalam kelestarian adat. 

Secara bergantian para hadirin mengambil nasi (punar) yang dibentuk 

berupa tumpeng. Setelah makan bersama selesai dilanjutkan dengan 

melaksanakan sholat istisqa berjama‟ah dengan harapan akan turun hujan, 

maupun turun berkah yang lain. Sepasang pengantin kucing yang telah 

dinikahkan kemudian dibawa pulang oleh kepala Desa Purworejo dan di 

pingit didalam kandang selama 7 hari atau sampai huajan turun. 

 Setelah turun hujan kedua kucing dipelihara selayaknya kucing pada 

umumnya, tidak ada lagi aturan-aturan adat yang berlaku semua kembali 

seperti sedia kala. 

 Untuk menjamin kerukunan, ketentraman dan kemakmuran anggota 

masyarakat diperlakukan adanya aturan atau hukum yang melindungi hak 

dan kewajiban masing-masing orang. 

 Pengertian hukum itu menurut para ahli memiliki  definisi yang 

beragam yaitu : 

1. Hukum menurut Prof. Mr. E.M. Meyers, merumuskan hukum adalah 

semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditunjukkan 

kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi 

pedoman bagi penguasa-penguasa Negara dalam melakukan tugasnya. 

2. Hukum menurut Immanuel Kant, mengatakan bahwa hukum sebagai 

keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari setiap 

orang yang satu dapat disesuaikan dengan kehendak bebas dari orang lain 

menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan. 
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3. Hukum menurut Leon Duguit, hukum adalah aturan tingkah laku para 

anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu 

dipatuhi oleh masyarakat sebagai jaminan kepetingan bersama jika 

dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melanggar 

peraturan tersebut. 

4. Hukum menurut S.M. Amin, S.H, adalah kumpulan-kumpulan peraturan-

peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi. Tujuan hukum 

adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga 

keamanan dan ketertiban dapat terpelihara. 

5. Hukum menurut M.H. Tirtaatmidjaja, adalah semua aturan (norma) yang 

harus dipatuhi dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan 

hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-

aturan itu. 

6. Hukum menurut J.T.C Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, 

mengatakan bahwa hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat 

memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan 

masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib. Pelanggaran 

terhadap peraturan dan norma-norma itu akan diambil tindakan yang 

berupa hukuman tertentu. 

Dari uraian pendapat dari para ahli tersebut, dapat di simpulkan bahwa 

yang dimaksud dengan hukum terdiri dari beberapa unsur, yaitu : 

a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup 

bermasyarakat. 

b. Peraturan diadakan oleh badan-badan yang berwajib dan resmi. 

c. Peraturan bersifat memaksa. 
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d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut bersifat tegas. 

Hukum memiliki ciri-ciri adanya perintah, larangan dan sanksi 

apabila terjadi pelanggran. Sedang yang dimaksud dengan hukum islam 

yang berkaitan dengan kerukunan antar warga masyarakat bersumber dari 

ajaran agama islam. Norma-norma ini mengatur tingkahn laku manusia 

(umat islam) agar bertindak dan berperilaku sesuai dengan ajaran agama 

Islam. 

Hukum Islam bersumber dari kitab Al-Qur‟an (wahyu Allah Swt). 

Orang yang mengajarkan hukum islam atau perintah dari Allah Swt akan 

mendapat pahala dari Allah sedang orang yang melanggar perintah 

tersebut akan mendapatkan siksa dan murka Allah Swt. Tujuan 

ditetapkannya hukum islam adalah agar umat manusia menjadi umat yang 

baik, berakhlak mulia, tidak membuat kerusakan dan kerugian bagi 

manusia yang lain sehingga keamanan, ketertiban, kedamaian, dan 

kemakmuran akan tercipta dengan sednirinya. 

Allah Swt beirman : 

 

       

         

   

Artinya : “Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang 

bertaqwa “ [QS. Al-Baqarah : 02],
50

 

 Hukum islam mempunyai tujuan untuk menciptakan 

kebahagiaan hidup dunia akhirat bagi umatnya. Kebahagiaan dunia akhirat 

                                                           
50

 Departemen agama RI, Al-Qur‟an dan terjemahnya, (Jakarta : PT. Syaamail Cipta  Media, 

2005), 02 

 



55 

 

ini merupakan suatu cita-cita yang diharapkan oleh setiap orang, 

karenanya dengan menjalankan hukum islam dengan baik, dengan 

sendirinya kebahagiaan lahir batin itu akan diperoleh. Apabila 

menjalankan perintah ajaran agama Islam dengan baik, maka seseorang 

tidak akan dikejar-kejar dan merasa berdosa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa.
51
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan dilakukan penulis dalam skripsi ini adalah 

penelitian lapangan (field research) menggunakan pendekatan kualitatif. 

Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip dalam buku Andi 

Prastowo, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang diamati. Menurut keduanya, pendekatan ini diarahkan pada 

latar dan individu secara menyeluruh (holistic). Ini berarti bahwa individu 

tidak bisa diisolasi atau diorganisasikan ke variable atau hipotesis, namun 

perlu dipandang sebagai bagian dari suatu keutuhan.
52

 

Pendekatan Kualitatif memiliki karateristik penelitian seperti yang 

dikemukakan oleh bogdan  dan biklen : 

a). Dilakukan dalam kondisi yang alamiah, (Sebagai lawannya adalah 

eksperimen), langsung ke sumber data dan peneliti dan peneliti adalah 

instrument kunci. 

b). Penelitian kualitatif berbentuk diskriptif. Data yang terkumpul berbentuk 

kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. 

c).  Penelitian kualiatatif lebih menekankan pada proses dari pada produk atau 

outcome. 

d).  Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif. 
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e). Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang diamati).
53

 

Penelitian kualitatif budaya memiliki sejumlah ciri yang membedakannya 

dengan penelitian yang lainnya. Karateristik penelitian budaya ini sekaligus 

merupakan unggulan. Perbedaan penelitian  kualitatif budaya dan kualitatif 

bidang lain, tentu saja berbeda. Sama-sama penelitian kualitatif, jika objeknya 

berbeda maka dapat berlainan. Bahkan, sama-sama objeknya kadang-kadang 

terdapat perbedaan.
54

 

Setiap metode penelitian disusun berdasarkan dan dipengaruhi oleh 

asumsi filosofis penelitian yang dianut oleh sang peneliti. Metode penelitian 

menentukan bagaimana data penelitian dikumpulkan.
55

 

B. Kehadiran Peneliti. 

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, 

partisipan penuh sekaligus mengumpulkan data, sedangkan instrumen yang 

lain sebagai penunjang. Partisipan secara penuh ini, peneliti melakukan 

pengamatan, juga melakukan interaksi sosial dengan warga masyarakat Desa 

Purworejo.  

C. Lokasi Penelitian. 

Penelitian yang dilakukan penulis dilaksanakan di Desa Purworejo 

Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. Dengan Batas Wilayah Bagian utara 

berbatasan dengan Desa Banjarsari, Bagian Selatan Desa Mentoro, Sebelah 

Timur Desa Ketepung, Bagian Barat Desa Nanggungan, Desa Widoro, Desa 

Semanten. 
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D. Data dan Sumber Data. 

  Data pada penelitian ini didapatkan dari informasi yang dihimpun dari 

sumber-sumber data yang ada di Desa Purworejo Kecamatan Pacitan 

Kabupaten Pacitan dan dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Pacitan. Data tersebut dapat berupa hasil wawancara, 

observasi maupun dokumentasi dengan warga masyarakat serta sesepuh Desa 

maupun dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Pacitan. 

  Adapun sumber data pada penelitian ini adalah warga masyarakat serta 

sesepuh Desa Purworejo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.  

  Warga masyarakat serta sesepuh Desa memberikan informasi 

mengenai gambaran secara terperinci bagaimana prosesi Upacara Adat Mantu 

Kucing di Desa Purworejo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. Dan tidak 

hanya itu saja peneliti mencari informasi mengenai prosesi Upacara Adat 

Mantu Kucing kepada pihak Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Pacitan. Sedang subjek untuk penelitian ini adalah 

Prosesi Upacara Adat Mantu Kucing di Desa Purworejo Kecamatan Pacitan 

Kabupaten Pacitan. 
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E. Prosedur Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah salah satu teknik pengumpulan data 

yang menggunakan panca indra manusia secara menyeluruh untuk 

mengamati objek penelitian. Selain itu teknik ini menekankan pada 

pencatatan secara sistematis terhadap objek penelitian. Hasil observasi 

tidak hanya berupa catatan atau tulisan tapi juga dapat berupa rekaman 

video atau suara dan pengamatan langsung ke lapangan.  

b. Interview (wawancara) 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Interview atau 

wawancara dilakukan untuk memenuhi data yang dibutuhkan yang tidak 

dapat diperoleh dengan teknik observasi. Wawancara adalah suatu teknik 

pengumpulan data dengan jalan melakukan tanya jawab secara langsung 

dengan sumber data atau objek yang diteliti. Dalam wawancara, peneliti 

harus memberitahu apa tujuan serta proses wawancara kepada partisipan 

diawal. Peneliti perlu memberitahukan apa saja yang perlu digali dari 

wawancara, mengapa dilakukan wawancara, apa yang akan dilakukan 

dengan hasil wawancara.
56

 

Jenis wawancara yang penulis lakukan pada penelitian ini adalah 

wawancara bebas terstruktur. Yaitu pewawancara menyiapkan semua 

pertanyaan untuk informan dalam pedoman wawancara (interview guide) 
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akan tetapi wawancara tidak akan terikat dengan pedoman yang telah 

disiapkan. Wawancara dilakukan untuk mendapat informasi mengenai 

Prosesi serta Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam dan Simbol Budaya 

Yang Terdapat Dalam Upacara Adat Mantu Kucing di Desa Purworejo 

Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan melihat data atau 

arsip yang sudah tersedia dilokasi penelitian. Teknik ini digunakan untuk 

memperoleh data berupa laporan atau dokumen. 

Fungsi dari teknik ini adalah untuk memperoleh data mengenai prosesi 

serta Nilai-nilai Agama Islam dan Simbol Budaya Yang Terdapat Dalam 

Upacara Adat Mantu Kucing di Desa Purworejo Kecamatan Pacitan 

Kabupaten Pacitan. 

F. Teknik Analisis Data. 

a. Bogdan dan Biklen  

  Analisis Data Kualitatif (Bogdan dan Biklen, 1982) adalah upaya yang 

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 

memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, 

mencari data dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa 

yang dipelajari, memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sampai data 
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yang diperoleh sudah jenuh atau tidak ditemukan data baru.
57

 Aktifitas dalam 

analisis data yaitu: 

(1) Data reduction(reduksi data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang 

tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

(2) Data display (penyajian data). 

Miles and Huberman menyarankan dalam display data, selain dilakukan 

secara naratif dalam bentuk teks, juga dapat berupa grafik, matrik, network 

(jejaring kerja) dan chart.
58

Melalui penyajian data tersebut, maka data 

terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin 

mudah dipahami. 

(3) Conclusion drawing/ verification(kesimpulan/ ferifikasi data).  

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada 

tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
59
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G. Pengecekan Keabsahan Temuan. 

  Dalam proposal perlu dikemukakan rencana Uji keabsahan data yang 

akan dilakukan. Uji keabsahan data meliputi kredibilitas data (validitas 

internal), uji dependabilitas (reabilitas) data, uji transferabilitas (validitas 

eksternal/ generalisasi), dan uji konfirmabilitas (obyektivitas). Namun yang 

utama adalah uji kredibilitas data. Uji kredibilitas dilakukan dengan: 

perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi 

dengan teman sejawat, member check, dan analisis kasus negatif. 

H. Tahapan-tahapan Penelitian. 

Tahapan-tahapan dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan ditambah 

dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil 

penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah : 

a. Tahap pra-lapangan, meliputi menyusun rancangan penelitian, memilih 

lapangan, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, 

memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan 

penelitian. 

b. Tahap pekerja lapangan, yang meliputi latar belakang penelitian dan 

persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 

c.  Tahap analisis data, yang meliputi :analisis selama dan setelah 

pengumpulan data. 

d. Tahap penulisan hasil laporan penelitian. 
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Deskripsi Data Umum  

1. Deskripsi Desa Purworejo 

Desa Purworejo terletak dijalan Pacitan-Lorok, kec. Pacitan, Kab. 

Pacitan, Prov. Jawa Timur yang terletak di bagian Selatan Pulau Jawa dan 

berbatasan dengan provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Jogjakarta. 

Kabupaten Pacitan memiliki wilayah administrasi terdiri dari 12 Kecamatan, 5 

Kelurahan, dan 116 Desa, dengan letak geografis berada diantara : 110-55‟-111-

25‟ Bujur Timur dan 7-55‟-8-17‟ Lintang Selatan, dengan luas wilayah 

1,389,8716 Km atau 138.987,16 Ha. Batas-batas administrasi : Sebelah Timur 

berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek,  Sebelah Selatan berbatasan dengan 

Samudera Hindia, Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri dan 

Daerah Istimewa Jogjakarta, Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten 

Ponorogo dan Kabupaten Wonogiri. Wilayah Kabupaten Pacitan sebagian besar 

tanahnya terdiri dari : Tanah Ladang 28.89 ha, Pemukiman Penduduk 3.153 ha, 

Hutan 81.39 ha, Sawah 13.01 ha, Pesisir dan Tanah Kosong 11.53 ha. Jumlah 

aparatur Desa sebanyak 10 orang, 1 orang perempuan dan 9 orang laki-laki. 

Jumlah keseluruhan penduduk desa purworejo sebanyak 1409 jiwa.
60
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a. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi. 

1. Tugas dan Fungsi 

Mewadahi, mengarahkan, serta memberikan pelayanan yang terbaik 

bagi warga masyarakat desa. 

2. Struktur Organisasi. 

Struktur organisasi adalah sesuatu yang berisi pembagian tugas di 

struktur pemerintahan desa. Pembagian tugas ini bertujuan untuk 

program-program organisasi dapat berjalan dengan baik sesuai apa yang 

sudah diinginkan. 

Dengan kata lain struktur pemerintahan Desa Purworejo tidak jauh 

berbeda dengan desa-desa yang lainnya. Struktur ini dibuat dengan tujuan 

agar masing-masing pelaku organisasi dapat berjalan dengan sesuai tugas 

dan fungsinya.
61

 

 

b. Visi, Misi. 

1. Visi 

Terwujudnya masyarakat desa purworejo yang beriman, berbudaya, luhur 

dan mandiri sesuai dengan potensi lokal yang ada, serta memupuk siat guyub 

rukun, gotong royong, dengan menciptakan tata kelola pemerintahan yang 

baik, transparandan akuntabilitas. 

2. Misi 

a). Peningkatan dan pemerataan pesan masyarakat desa untuk 

berpartisipasi dalam pembangunan desa. 

b).  Pengelolaan manageman pemerintahan dan keuangan yang transparan. 
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c). Membuka seluas-luasya dalam berpendapat dengan penuh rasa 

tanggung jawab 

d). Meningkatkan hubungan yang harmonis antara BPD, LPMD, dan 

Pemerintahan Desa. 

e). Peningkatan peranan pemuda dalam hal kegiatan di bidang 

kemasyarakatan, olahraga, kesenian dan keagamaan. 

f). Lebih memberdayakan pemerintahan ditingkat dusun. 

g). Meningkatkan peranan PKK. 
62

 

 

c. Organisasi-Organisasi yang ada di Desa Purworejo. 

 1. Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) 

 2.  Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) 

 3. Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) 

 4. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) 

 5. Gabungan Kelompok tani (Gapoktan) 

 6. Rukun Warga (RW) 

 7. Rukun Tetangga (RT) 

 8. Karang Taruna 

 9. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 

 10. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 

 11. Pelindung Masyarakat (LINMAS) 

 12. Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) 

 13. Juru Pemantau Jentik (JUMANTIK) 

 14. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 
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15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) 

  16. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 

  17. Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) 

  18. Badan Keswadayaan Massyarakat (BKM) 

  19. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) 

  20. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). 

d. Sarana dan Prasarana. 

Sarana dan prasarana merupakan fasilitas penunjang lembaga  

pemerintahan desa. Semakin baik dan lengkap fasilitas yang ada akan 

meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan desa. 

  Sarana  dan prasarana yang ada di Desa Purworejo meliputi : 

 

 

NO Nama prasarana Jumlah 

1. Kantor Desa 1 

2. SD 3 

3. MI 2 

4. TPA 4 

5. TK 6 

6. PAUD 4 

7. Masjid 5 

8. Mushola 8 
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9. Pasar Desa 2 

10. Puskesmas 4 

11. Posyandu 1 

12. Pos Kampling 8 

13. Jembatan 4 

14. Bumdes 1 

15. Jalan Kabupaten 8 km 

16 Jalan Desa 4 km 

17. Irigasi 3 km 

18. Lapangan Sepak Bola 3 

19. Lapangan Bola Volly 6 

20. KUA 1 

 

2. Deskripsi Upacara Adat Mantu Kucing. 

 a). Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi 

1). Tugas 

 Mempromosikan Upacara Adat Mantu Kucing dan melestarikan 

budaya bangsa. 

2). Fungsi 

 Mengembangkan minat serta bakat generasi muda dalam hal mencintai 

budayanya. 

3). Struktur 
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 Meliputi Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Bendahara, Kesekertariatan, 

dan Kepelatihan. 

  b. Visi, Misi, Dan Tujuan 

1). Visi 

Membangun karakter masyarakat Desa Purworejo serta generasi muda khususnya, 

serta menanamkan rasa kekeluargaan sebagai wujud silaturahim antar setiap 

anggota elemen masyarakat. 

2). Misi 

Mempromosikan Upacara Adat Mantu Kucing dan mengembangkan minat bakat 

para warga masyarakat khusunya para generasi muda. 

3). Tujuan 

Mengedukasi warga masyarakat, serta generasi muda desa untuk menjaga dan 

melestarikan Upacara Adat Mantu Kucing. 

c. Program Kerja 

1. Pelaksanaan satu tahun sekali. 

2. Di agendakan pada saat menghadapi musim kemarau.  
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B.  Deskripsi Data Khusus 

1. Data terkait Prosesi Upacara Adat Mantu Kucing. 

  Prosesi Upacara Adat Mantu Kucing mulai dari awal dijelaskan oleh Bapak 

Samuri sebagai berikut : 

“ Upacara Adat Mantu Kucing tidak ubahnya seperti prosesi pernikahan manusia. 

Kedua kucing yang akan dinikahkan juga disebut sebagai manten (pengantin) dan 

dipakaikan mahkota dari janur kuning. Kucing betina berasal dari Desa Purworejo, 

sedangkan sang pejantan berasal dari Desa Arjowinangun.  

Upacara ini dilaksanakan ditepian sungai grindulu, perbatasan antara kedua desa. 

Sesepuh desa menjelaskan bahwa maksud dari pemilihan tempat upacara ini 

bertujuan akan segera dialiri oleh air yang berasal dari air hujan sebagai hasil dari 

proses permohonan turunnya hujan ini. 

Calon mempelai wanita dipilih  kucing betina yang sudah dewasa tapi belum pernah 

beranak. Kucing betina memiliki rambut (bulu) coklat halus, berbadan sehat dan asli 

dipelihara oleh warga Desa Purworejo. Sedangkan kucing jantan dipilih yang sudah 

dewasa yang belum pernah mengawini kucing betina. Kucing jantan juga dipilih 

yang berbulu coklat halus dan berbadan sehat dan dipelihara asli oleh warga Desa 

Arjowinangun. 

Upacara dimulai dengan membawa mempelai kucing wanita ketempat acara dengan 

menggunakan tandu. Setelah mempelai kucing laki-laki datang, dilakukan jemuk 

(temu manten) dengan disertai penyerahan mahar dari mempelai kucing jantan 

kepada mempelai kucing betina. Mahar ini berupa sebuah gentong yang terbuat dari 

tanah liat, barang ini dipilih sebagai simbol bahwa warga sudah siap dengan akan 

datangnya turun hujan. Mahar diserahkan kepada Ibu kepala Desa Arjowinangun 

kepada Bapak kepala Desa Purworejo. Kudua kucing diletakkan dalam satu wadah. 

Upacara dilanjutkan dengan proses memandikan kedua mempelai kucing jantan dan 

kucing betina. Sesepuh desa yang bertugas dalam hal memandikan kedua mempelai 

dengan air bunga. Proses ini bertujuan untuk mensucikan tubuh dari kedua mempelai 

sebelum memasuki prosesi akad nikah. Setelah kedua mempelai selesai dimandikan, 

dilanjutkan dengan ijab yang diuapkan oleh kepada Desa Purworejo  dan qobul 

diucapkan oleh sesepuh desa. Acara diakhiri dengan saling memberikan sungkem 

dari pihak mempelai kuing jantan dan kucing betina. Akad nikah ditutup dengan doa 

yang dipimpin oleh sesepuh desa. 

Acara kemudian dilanjutkan dengan ngalap berkah berupa proses kembul bujana 

punar (makan nasi kuning bersama), ini menandakan bentuk dari sebuah kerukunan 

antar warga masyarakat tidak memandang dari golongan apapun semua menyatu, 

berkumpul, berbagi cerita,  dan berpartisipasi dalam kelestarian adat. 

Secara bergantian para hadirin mengambil nasi (punar) yang dibentuk berupa 

tumpeng. Setelah makan bersama selesai dilanjutkan dengan melaksanakan sholat 

istisqa berjama‟ah dengan harapan akan turun hujan, maupun turun berkah yang lain. 

Setelah turun hujan kedua kucing dipelihara selayaknya kucing pada umumnya, tidak 

ada lagi aturan-aturan adat yang berlaku”.
63

 

 

Upacara Adat Mantu Kucing, bertujuan untuk meminta turun hujan dengan 

serangkaian prosesi adat mulai dari awal hingga akhir yang dilakukan oleh 

masyarakat Desa Purworejo, ini merupakan Budaya daerah yang perlu dilestarikan 

agar tidak hilang tergerus perkembangan zaman, maka dari itu peran serta warga 
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masyarakat dalam menjaga kelestarian adat Mantu Kucing ini tetap harus 

dipertahankan. Pelaksanaan Upacara Adat Mantu Kucing tidak terlepas dari peran 

serta pengawasan pemerintah desa dalam hal mensupport serta memberikan wadah, 

seperti yang dijelaskan oleh Bapak Supriyanto selaku Kepala Desa Purworejo yaitu : 

“Mulai dari dahulu pihak desa sudah menjadikan icon ataupun agenda tahunan, 

pihak pemerintah desa selalu mensupport hal ini, suatu contoh : Bilamana Upacara 

Adat ini diperagakan dalam rangka mengikuti serangkaian acara pameran budaya 

lokal yang dibuat oleh dinas terkait, mewakili tingkat desa maupun kabupaten”
64

 

 

Upacara Adat semacam ini memang harus tetap dijaga serta mendapatkan 

perhatian khusus dari pemerintah, Upaya dari pihak desa serta warga masyarakatnya 

untuk menjaga Upacara Adat Mantu Kucing agar tetap lestari, berikut yang 

dipaparkan oleh Bapak Kepala Desa Purworejo : 

“Upaya dari pihak desa yaitu, sebetulnya sudah menjadi rutinitas, artinya desa sudah 

menentukan bahwa upacara adat mantu kucing diadakan setiap tahun”.
65

 

 

 Dengan adanya Upacara Adat Mantu Kucing ini antusias warga masyarakat 

serta generasi muda sangat tinggi, seperti yang dipaparkan oleh Bapak Kepala Desa 

Purworejo berikut : 

“Untuk antusias dari masyarakat sendiri mulai dari anak-anak, dewasa,  karang 

taruna, tokoh masyarakat, tokoh agama, itu semua bersatu dalam hal menjaga dan 

melestarikan Upacara Adat Mantu Kucing, tentunya semua elemen masyarakat ini 

turut berpartisipasi didalamnya. Sehingga tercipta kreasi dari karawitan guna untuk 

mengiringi prosesinya”.
66

 

 

 Upacara Adat ini setidaknya sudah mendapatkan perhatian dari langsung dari 

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, hal ini 

senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Purworejo yaitu : 

“Dari dinas terkait sangat mendukung dan juga ada anggaran yang dikhususkan itu 

kemarin jumlahnya lima juta rupiah, itu untuk mensupport kegiatan sehingga tidak 

hanya diambilkan dari dana desa (APBDES) anggaran pendapatan desa yang 

memang dianggarkan untuk kegiatan Upacara Adat Mantu Kucing, tetapi dibantu 

juga oleh pemerintah daerah untuk membantu pelaksanaannya”.
67
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 Upacara Adat Mantu Kucing merupakan sebuah upacara yang sangat unik 

karena dalam upacara ini melibatkan binatang kucing. Hal ini senada dengan yang 

dikatakan oleh Bapak Samuri selaku sesepuh Desa Purworejo yaitu : 

“Upacara Adat Mantu Kucing bertujuan untuk meminta turun hujan. Semua ini 

berawal dari mimpi sesepuh Desa yang terdahulu baliau bernama Alm. Mbah 

Jogodrono yang bermimpi mendapatkan petunjuk (wangsit) didalamnya berisikan 

perintah jika ingin turun hujan maka adakanlah prosesi  Upacara Adat Mantu Kucing, 

setelah kejadian para sesepuh desa berkumpul guna membahas perihal mimpi salah 

satu sesepuh desa tersebut.. Upacara Adat ini dilakukan dengan simbol dua ekor 

kucing, yaitu jantan dan betina, sang jantan berasal dari Desa Arjowinangun dan sang 

betina berasal dari desa purworejo, kemudian layaknya sepasang pengantin keduanya 

diarak oleh masyarakat Desa masing-masing menuju ketepian sungai grindulu 

sebagai batas antara Desa Purworejo  dan Desa Arjowinangun. Setelah itu warga 

masyarakat bergerak menuju masjid untuk melaksanakan sholat istisqo‟ secara 

bersama-sama”.
68

 

 

  Selain kental dengan budaya adat Mantu Kucing juga kental dengan agama 

dimana meminta turun hujan dengan melaksanakan sholat istisqa‟ secara berjama‟ah 

dengan warga masyarakat. 

Keberhasilan peyelenggaraan Upacara Adat Mantu Kucing tidak tergantung 

kepada fasilitas ataupun sarana prasarana yang memadai. Hal ini senada dengan 

yang diungkapkan Bapak Samuri megenai sarana prasarana pendukung : 

“Untuk sarana prasarana pendukung yaitu ada 4 buah tandu yang diatasnya dibuatkan 

rumah mini guna untuk menempatkan dua ekor kucing, dan dua lagi digunakan untuk 

menempatkan tumpeng, satu set alat musik gamelan juga ada mas. Cukup sederhana 

memang, untuk baju itu setiap orang memakai baju lurik milik pribadi”.
69

 

  Lebih lanjut fasilitas ataupun sarana prasarana tersebut disimpan dan 

dirawat oleh pihak desa. Hal ini senada yang disampaikan oleh bapak Mujino yaitu : 

“Untuk semua fasilitas sarana prasarana yang menyangkut dengan prosesi  Upacara 

Adat Mantu Kucing semuanya dirawat dan disimpan oleh pihak Desa, hal ini 

dikarenakan demi terjaganya barang-barang tersebut, dilain itu pihak desa sudah 

menganggarkan dana guna untuk perawatan fasilitas atau sarana prasarana”
70

 

 

   Hal serupa juga dikemukakan oleh Bapak Tuyadi selaku warga masyarakat 

Desa Purworejo : 

“Semua alat yang digunakan dalam Upacara Adat Mantu Kucing dirawat dan 

disimpan oleh pihak Desa, hal ini karena bila dirawat dan disimpan oleh warga 
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masyarakat, mereka kesulitan mencari uang untuk perbaikan karena mata 

pencaharian mayoritas petani. Syukur alhamdulillah pihak Desa sangat mengerti 

dengan keadaan warga masyarakatnya, sehingga bila ingin dirawat dan disimpan di 

Kantor Desa  kami tidak keberatan dan malah kami sebagai warga masyarakat 

berterimakasih kepada pihak Pemerintah Desa kami sudah bersedia merawat serta 

menyimpan warisan budaya nenek moyang kami”.
71

 

 

2.Data Terkait Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Yang Terdapat Dalam 

Upacara Adat Mantu Kucing. 

 Upacara Adat Mantu Kucing memiliki Nilai-nilai Agama Islam yang dapat 

diambil, Bapak Samuri menuturkan :   

 “Budaya dan Agama harus selaras, dimana dalam Upacara Adat  Mantu Kucing ini 

pada intinya meminta turun hujan, yang tak lain dan yang tak bukan meminta diturunkan 

hujan kepada Allah SWT. Dari awal mulai prosesi mengarak kucing dari desanya masing-

masing menuju ke sebuah sungai yang menjadi batas antar desa, kemudian setelah prosesi 

itu selesai warga masyarakat menuju kemasjid untuk melaksanakan sholat istisqo‟ serta 

memanjatkan doa-doa, disamping kita dapat memetik nilai keagamaan kita juga dapat 

memtik nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai kerukunan warga dalam bermasyarakat.”
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Budaya dan agama diperpadukan dalam sebuah Upacara Adat Mantu Kucing 

yang dimana kental dengan budaya namun tidak menghilangkan nilai-nilai agama di 

dalamnya. Terkait Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam, yang terdapat dalam Upacara  

Bapak Tuyadi juga berpendapat bahwasannya : 

“Di dalam Upacara Adat Mantu Kucing ini sangat banyak pelajaran yang kita petik 

mulai dari Keagamaan, kebersamaan, kerukunan antar warga masyarakat Desa 

Purworejo serta Desa Arjowinangun ini, karena disini sudah komplit antara budaya, 

agama, serta manfaatnya bagi kita semua, jadi menurut saya sangat komplit sekali 

mas, kalau bahasa jawane (agomone kenceng pasedulurane yo kenceng) ”
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3. Data Keterkaitan Upacara Adat Mantu Kucing dengan Simbol-simbol 

Budaya. 

Berkaitan dengan Simbol-simbol Budaya, Bapak Samuri menyampaikan 

demikian : 

“Berkaitan dengan simbol ya mas, kita ketahui bersama bahwa Simbol itu  artinya 

“tanda”, yang gunanya untuk memberitahukan sesuatu kepada seseorang. Bahkan 

dalam kehidpan sehari-hari kita masih sering menjumpai yang namanya simbol, jadi 

ini sangat berkaitan erat dengan peradaban manusia. Upacara Adat Mantu Kucing ini 

mempunyai kaitan dengan simbol-simbol budaya, karena memang budaya orang 

jawa khususnya banyak menggunakan simbol-simbol yang memang sudah menjadi 
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sebuah ciri yang betul-betul khas dan jarang ditemui ditempat lain dengan dua ekor 

kucing jantan dan betina dimantu (dinikahkan). 

Manusia adalah makhluk budaya dan budaya manusia penuh dengan simbol, 

sehingga dapat dikatakan bahwa budaya manusia penuh diwarnai dengan simbolisme 

yaitu suatu tata pemikiran atau paham yang menekankan atau mengikuti pola-pola 

yang mendasar diri kepada simbol atau lambang”.
74

 

 

Simbol merupakan tanda, yang kerap kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari 

kita, sudah menjadi sebuah ciri khas tersendiri dengan adanya sebuah simbol. Hal 

serupa terkait dengan Simbol-simbol Budaya juga disampaikan oleh Bapak Tuyadi 

yaitu : 

“Kalau simbol-simbol budaya sendiri dalam adat Mantu Kucing ini memang ada 

kaitannya mas, karena adat Mantu Kucing  ini merupakan budaya dari nenek moyang 

yang kental akan simbol dan maknanya, maka dari itu bila dikaitkan dengan simbol 

budaya sangatlah pas sekali. Kalau saya sendiri sebagai orang yang pernah mengikuti 

prosesinya dari awal hingga akhir, memang di dalam Upacara Adat Mantu Kucing ini 

banyak simbol yang digunakan yang inti yaitu dua ekor kucing jantan dan betina. Itu 

merupakan simbol utama mas dalam Upacara Adat Mantu Kucing ini.
75

 

 

Disamping pelaksanaannya sangat sederhana Upacara Adat Mantu 

Kucing mempunyai permasalahan, yaitu perlu menanamkan jiwa mencintai 

terhadap budaya warisan nenek moyang kepada warga masyarakat agar tetap 

lestari, hal ini dikarenakan prosesi Upacara Adat Mantu Kucing hanya 

diselenggarakan satu tahun sekali pada saat musim kemarau berkepanjangan 

tiba, ini merupakan penuturan dari Bapak Samuri selaku sesepuh Desa 

Purworejo. 

Menanggapi masalah tersebut pihak desa melalui Bapak Syamsudin 

selaku Kepala Desa Purworejo memberikan respon berupa himbauan serta 

pengetahuan mengenai budaya lokal dengan begitu para warga masyarakat 

perlahan-lahan mulai menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian 

budaya warisan nenek moyangnya. 

Dari situ diharapkan kepada orang tua memberikan wawasan berupa 

kebudayaan terhadap anak-anaknya, mengenalkan budaya sejak dini sangatlah 
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sah-sah saja dan tidak ada salahnya karena kelak merekalah yang akan 

meneruskan apa yang dulu sudah dilestarikan oleh para orang tauanya. 

Melibatkan generasi muda terhadap kelestarian sebuah budaya merupakan satu 

langkah jitu, karena generasi muda mempunyai semangat yang masih 

membara dan rasa keingintahuan mendalami budaya warisan nenek moyang 

diharapkan menumbuhkan cinta terhadap budaya tersebut yang secara tidak 

langsung menumbuhkan sikap untuk melindungi serta melestarikan budaya 

adat Mantu Kucing ini. 

Generasi muda merupakan peran sentral dalam pelestarian budaya 

lokal, ide-ide serta inovasinya sangat diharapkan mampu membawa perubahan 

serta mengurangi pandangan sebagian masyarakat yang semula memandang 

budaya lokal terkesan kuno, kini dengan ikut serta campur tangan generasi 

muda semoga budaya lokal tidak dipandang dengan sebelah mata lagi. 

Karang Taruna terutama mendapatkan pengarahan dari pihak Desa 

dalam turut serta menjaga kelestarian Upacara Adat Mantu Kucing ini, Bapak 

Kades melibatkannya guna untuk memperkenalkan kepada generasi yang 

terbilang masih belia usia belasan tahun yang tergabung dalam organisasi 

Karang Taruna. 

Sebagai muda-mudi yang tergabung dalam Organisasi Karang Taruna 

sudah selayaknya mereka berkontribusi dalam upaya memperkenalkan 

upacara adat Mantu Kucing ini kepada masyarakat luas, karena upacara adat 

ini memang sangat unik dan jarang ditemui serta diketahui. Zaman sudah maju 

sarana-prasarana sudah memenuhi, seperti internet, media sosial, dan lain-lain. 

Mereka dapat memanfaatkan internet melalui media sosial untuk 

mempromosikan atau memperkenalkan upacara adat Mantu Kucing dengan 
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mudah dan cepat tidak memakan waktu lama hanya dengan sambil duduk 

buka hp upload sudah banyak yang melihat, itulah kemudahan yang 

ditawarkan pada zaman yang serba maju sekarang. Karena sesuatu yang 

dianggap unik pasti akan dapat menarik perhatian orang, dengan itu 

diharapkan banyak yang berkunjung ke Desa Purworejo untuk menyaksikan 

upacara adat Mantu Kucing. 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

1. Analisis data terkait Prosesi Upacara Adat Mantu Kucing Di Desa Purworejo. 

Samuri menjelaskan Upacara Adat Mantu Kucing bertujuan untuk meminta 

turun hujan. Semua ini berawal dari mimpi sesepuh Desa yang terdahulu baliau 

bernama Alm. Mbah Jogodrono yang bermimpi mendapatkan petunjuk (wangsit) 

didalamnya berisikan perintah jika ingin turun hujan maka adakanlah prosesi  

Upacara Adat Mantu Kucing, setelah kejadian para sesepuh desa berkumpul guna 

membahas perihal mimpi salah satu sesepuh desa tersebut.. Upacara Adat ini 

dilakukan dengan simbol dua ekor kucing, yaitu jantan dan betina, sang jantan berasal 

dari Desa Arjowinangun dan sang betina berasal dari desa purworejo, kemudian 

layaknya sepasang pengantin keduanya diarak oleh masyarakat Desa masing-masing 

menuju ketepian sungai grindulu sebagai batas antara Desa Purworejo  dan Desa 

Arjowinangun. Setelah itu warga masyarakat bergerak menuju masjid untuk 

melaksanakan sholat istisqo‟ secara bersama-sama. Upacara Adat Mantu Kucing tidak 

ubahnya seperti prosesi pernikahan manusia. Kedua kucing yang akan dinikahkan 

juga disebut sebagai manten (pengantin) dan dipakaikan mahkota dari janur kuning. 

Kucing betina berasal dari Desa Purworejo, sedangkan sang pejantan berasal dari 

Desa Arjowinangun.  

Upacara ini dilaksanakan ditepian sungai grindulu, perbatasan antara kedua 

desa. Sesepuh desa menjelaskan bahwa maksud dari pemilihan tempat upacara ini 

bertujuan akan segera dialiri oleh air yang berasal dari air hujan sebagai hasil dari 

proses permohonan turunnya hujan ini. 
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Calon mempelai wanita dipilih  kucing betina yang sudah dewasa tapi belum 

pernah beranak. Kucing betina memiliki rambut (bulu) coklat halus, berbadan sehat 

dan asli dipelihara oleh warga Desa Purworejo. Sedangkan kucing jantan dipilih yang 

sudah dewasa yang belum pernah mengawini kucing betina. Kucing jantan juga 

dipilih yang berbulu coklat halus dan berbadan sehat dan dipelihara asli oleh warga 

Desa Arjowinangun. 

Upacara dimulai dengan membawa mempelai kucing wanita ketempat acara 

dengan menggunakan tandu. Setelah mempelai kucing laki-laki datang, dilakukan 

jemuk (temu manten) dengan disertai penyerahan mahar dari mempelai kucing jantan 

kepada mempelai kucing betina. Mahar ini berupa sebuah gentong yang terbuat dari 

tanah liat, barang ini dipilih sebagai simbol bahwa warga sudah siap dengan akan 

datangnya turun hujan. Mahar diserahkan kepada Ibu kepala Desa Arjowinangun 

kepada Bapak kepala Desa Purworejo. Kudua kucing diletakkan dalam satu wadah. 

Upacara dilanjutkan dengan proses memandikan kedua mempelai kucing 

jantan dan kucing betina. Sesepuh desa yang bertugas dalam hal memandikan kedua 

mempelai dengan air bunga. Proses ini bertujuan untuk mensucikan tubuh dari kedua 

mempelai sebelum memasuki prosesi akad nikah. Setelah kedua mempelai selesai 

dimandikan, dilanjutkan dengan ijab yang diuapkan oleh kepada Desa Purworejo  dan 

qobul diucapkan oleh sesepuh desa. Acara diakhiri dengan saling memberikan 

sungkem dari pihak mempelai kuing jantan dan kucing betina. Akad nikah ditutup 

dengan doa yang dipimpin oleh sesepuh desa.
76

 

Acara kemudian dilanjutkan dengan ngalap berkah berupa proses kembul 

bujana punar (makan nasi kuning bersama), ini menandakan bentuk dari sebuah 
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kerukunan antar warga masyarakat tidak memandang dari golongan apapun semua 

menyatu, berkumpul, berbagi cerita,  dan berpartisipasi dalam kelestarian adat. 

Secara bergantian para hadirin mengambil nasi (punar) yang dibentuk berupa 

tumpeng. Setelah makan bersama selesai dilanjutkan dengan melaksanakan sholat 

istisqa berjama‟ah dengan harapan akan turun hujan, maupun turun berkah yang lain. 

Setelah turun hujan kedua kucing dipelihara selayaknya kucing pada umumnya, tidak 

ada lagi aturan-aturan adat yang berlaku”. 

Untuk menjamin kerukunan, ketentraman dan kemakmuran anggota 

masyarakat diperlakukan adanya aturan atau hukum yang melindungi hak dan 

kewajiban masing-masing orang. 

Pengertian hukum itu menurut para ahli memiliki  definisi yang beragam yaitu : 

1. Hukum menurut Prof. Mr. E.M. Meyers, merumuskan hukum adalah 

semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditunjukkan 

kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi 

pedoman bagi penguasa-penguasa Negara dalam melakukan tugasnya. 

2. Hukum menurut Immanuel Kant, mengatakan bahwa hukum sebagai 

keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari setiap 

orang yang satu dapat disesuaikan dengan kehendak bebas dari orang lain 

menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan. 

3. Hukum menurut Leon Duguit, hukum adalah aturan tingkah laku para 

anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu 

dipatuhi oleh masyarakat sebagai jaminan kepetingan bersama jika 

dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melanggar 

peraturan tersebut. 
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4. Hukum menurut S.M. Amin, S.H, adalah kumpulan-kumpulan peraturan-

peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi. Tujuan hukum 

adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga 

keamanan dan ketertiban dapat terpelihara. 

5. Hukum menurut M.H. Tirtaatmidjaja, adalah semua aturan (norma) yang 

harus dipatuhi dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan 

hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-

aturan itu. 

6. Hukum menurut J.T.C Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, 

mengatakan bahwa hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat 

memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan 

masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib. Pelanggaran 

terhadap peraturan dan norma-norma itu akan diambil tindakan yang 

berupa hukuman tertentu. 

 

Dari uraian pendapat dari para ahli tersebut, dapat di simpulkan bahwa 

yang dimaksud dengan hukum terdiri dari beberapa unsur, yaitu : 

a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup 

bermasyarakat. 

b. Peraturan diadakan oleh badan-badan yang berwajib dan resmi. 

Peraturan bersifat memaksa. 

c. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut bersifat tegas. 

Hukum memiliki ciri-ciri adanya perintah, larangan dan sanksi apabila 

terjadi pelanggran. Sedang yang dimaksud dengan hukum islam yang 

berkaitan dengan kerukunan antar warga masyarakat bersumber dari ajaran 



80 

 

agama islam. Norma-norma ini mengatur tingkahn laku manusia (umat islam) 

agar bertindak dan berperilaku sesuai dengan ajaran agama Islam. 

Hukum Islam bersumber dari kitab Al-Qur‟an (wahyu Allah Swt). 

Orang yang mengajarkan hukum islam atau perintah dari Allah Swt akan 

mendapat pahala dari Allah sedang orang yang melanggar perintah tersebut 

akan mendapatkan siksa dan murka Allah Swt. Tujuan ditetapkannya hukum 

islam adalah agar umat manusia menjadi umat yang baik, berakhlak mulia, 

tidak membuat kerusakan dan kerugian bagi manusia yang lain sehingga 

keamanan, ketertiban, kedamaian, dan kemakmuran akan tercipta dengan 

sendirinya. 

Agar terlihat meriah prosesi Upacara Adat Mantu Kucing dipercantik 

tampilannya dengan menambahkan alat-alat yang diantaranya : 

1. Tandu 

a. Dua buah sebagai tempat kucing waktu diarak menuju lokasi 

Upacara Adat. 

b. Dua buah sebagai wadah tumpeng waktu diarak menuju lokasi 

Upacara Adat.  

  2. Gamelan 

a. Gong sebagai tanda berkumpul, berselaras slendro bernada dua, 

berfungsi sebagai bas, dipukul bersamaan dengan pukulan 

genap kenong. 

b. Kethuk dan Kenong, tanda pengumuman. Dimana setiap 

pukulan genap kenong dibarengi dengan gong sehingga 

menghasilkan suara atau ritme yang serasi. 
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c. Kendan dan Ketipung merupakan tanda penentu gerak. 

Berfungsi sebagai pemberi aba-aba dan penambah meriah 

gending. 

Dengan adanya semacam bunyi-bunyian dari alat musik tradisional menambah 

riuh susasana mulai dari awal pengarakan hingga sampai tiba dilokasi upacara adat. 

Upacara Adat Mantu Kucing, bertujuan untuk meminta turun hujan dengan 

serangkaian prosesi adat mulai dari awal hingga akhir yang dilakukan oleh 

masyarakat Desa Purworejo, ini merupakan Budaya daerah yang perlu dilestarikan 

agar tidak hilang tergerus perkembangan zaman, maka dari itu peran serta warga 

masyarakat dalam menjaga kelestarian adat Mantu Kucing ini tetap harus 

dipertahankan. Pelaksanaan Upacara Adat Mantu Kucing tidak terlepas dari peran 

serta pengawasan pemerintah desa dalam hal mensupport serta memberikan wadah, 

seperti yang dijelaskan oleh Bapak Syamsudin selaku Kepala Desa Purworejo yaitu : 

Mulai dari dahulu pihak desa sudah menjadikan icon ataupun agenda tahunan, 

pihak pemerintah desa selalu mensupport hal ini, suatu contoh : Bilamana Upacara 

Adat ini diperagakan dalam rangka mengikuti serangkaian acara pameran budaya 

lokal yang dibuat oleh dinas terkait, mewakili tingkat desa maupun kabupaten.
77

 

Upacara Adat semacam ini memang harus tetap dijaga serta mendapatkan 

perhatian khusus dari pemerintah, Upaya dari pihak desa serta warga masyarakatnya 

untuk menjaga Upacara Adat Mantu Kucing agar tetap lestari, berikut yang 

dipaparkan oleh Bapak Kepala Desa Purworejo : 

Upaya dari pihak desa yaitu, sebetulnya sudah menjadi rutinitas, artinya desa 

sudah menentukan bahwa upacara adat mantu kucing diadakan setiap tahun.
78
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Dengan adanya Upacara Adat Mantu Kucing ini antusias warga masyarakat serta 

generasi muda sangat tinggi, seperti yang dipaparkan oleh Bapak Kepala Desa 

Purworejo berikut : 

Untuk antusias dari masyarakat sendiri mulai dari anak-anak, dewasa,  karang 

taruna, tokoh masyarakat, tokoh agama, itu semua bersatu dalam hal menjaga dan 

melestarikan Upacara Adat Mantu Kucing, tentunya semua elemen masyarakat ini 

turut berpartisipasi didalamnya. Sehingga tercipta kreasi dari karawitan guna untuk 

mengiringi prosesinya”.
79

 

Upacara Adat ini setidaknya sudah mendapatkan perhatian dari langsung dari Dinas 

Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, hal ini senada 

dengan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Purworejo yaitu : 

Dari dinas terkait sangat mendukung dan juga ada anggaran yang dikhususkan 

itu kemarin jumlahnya lima juta rupiah, itu untuk mensupport kegiatan sehingga tidak 

hanya diambilkan dari dana desa (APBDES) anggaran pendapatan desa yang memang 

dianggarkan untuk kegiatan Upacara Adat Mantu Kucing, tetapi dibantu juga oleh 

pemerintah daerah untuk membantu pelaksanaannya.
80

 

 Upacara Adat Mantu Kucing merupakan sebuah upacara yang sangat unik 

karena dalam upacara ini melibatkan binatang kucing. Hal ini senada dengan yang 

dikatakan oleh Bapak Samuri selaku sesepuh Desa Purworejo yaitu : 

Upacara Adat Mantu Kucing bertujuan untuk meminta turun hujan. Semua ini 

berawal dari mimpi sesepuh Desa yang terdahulu baliau bernama Alm. Mbah 

Jogodrono yang bermimpi mendapatkan petunjuk (wangsit) didalamnya berisikan 

perintah jika ingin turun hujan maka adakanlah prosesi  Upacara Adat Mantu Kucing, 

setelah kejadian para sesepuh desa berkumpul guna membahas perihal mimpi salah 
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satu sesepuh desa tersebut.. Upacara Adat ini dilakukan dengan simbol dua ekor 

kucing, yaitu jantan dan betina, sang jantan berasal dari Desa Arjowinangun dan sang 

betina berasal dari desa purworejo, kemudian layaknya sepasang pengantin keduanya 

diarak oleh masyarakat Desa masing-masing menuju ketepian sungai grindulu sebagai 

batas antara Desa Purworejo  dan Desa Arjowinangun. Setelah itu warga masyarakat 

bergerak menuju masjid untuk melaksanakan sholat istisqo‟ secara bersama-sama.
81

 

Selain kental dengan budaya adat Mantu Kucing juga kental dengan agama 

dimana meminta turun hujan dengan melaksanakan sholat istisqa‟ secara berjama‟ah 

dengan warga masyarakat. Upacara Adat Mantu Kucing juga tidak mengurangi segi 

Budaya serta Agama yang ada di dalamnya. 

 

2. Analisis Data Terkait Nilai-Nilai Pendidikan  Agama Islam Yang Terdapat 

Dalam Upacara Adat Mantu Kucing Di Desa Purworejo. 

 Upacara Adat Mantu Kucing memiliki Nilai-nilai Agama Islam yang dapat 

diambil, sesepuh Desa Purworejo menuturkan :   

 Budaya dan Agama harus selaras, dimana dalam Upacara Adat  Mantu Kucing 

ini pada intinya meminta turun hujan, yang tak lain dan yang tak bukan meminta 

diturunkan hujan kepada Allah SWT. Dari awal mulai prosesi mengarak kucing dari 

desanya masing-masing menuju ke sebuah sungai yang menjadi batas antar desa, 

kemudian setelah prosesi itu selesai warga masyarakat menuju kemasjid untuk 

melaksanakan sholat istisqo‟ serta memanjatkan doa-doa, disamping kita dapat 

memetik nilai keagamaan kita juga dapat memtik nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai 

kerukunan warga dalam bermasyarakat. 
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Terkait Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam, Bapak Tuyadi juga berpendapat 

bahwasannya : 

Di dalam Upacara Adat Mantu Kucing ini sangat banyak pelajaran yang kita 

petik mulai dari Keagamaan, kebersamaan, kerukunan antar warga masyarakat Desa 

Purworejo ini, karena disini sudah komplit antara budaya, agama, serta manfaatnya 

bagi kita semua.  

Agama Islam secara etimologi, Islam berasal dari bahasa Arab asal kata 

salima yang berarti selamat sentosa, dibentuk dari kata aslama yang artinya 

memelihara dalam keadaan selamat sentosa, dan berari juga menyerahkan diri, 

tunduk, patuh dan taat. Kata Agama dalam istilah bahasa Arab (Al-Qur‟an) searti 

dengan  ad‟din, apabila dirangkai dengan Allah atau dengan al-haq, maka menjadi 

dinullah atau dinul haq, ini berarti Agama yang datang dari Allah atau Agama yang 

hak. Menurut Endang Saefuddin Anshari, agama, religi adalah equivalen (muradif) 

dengan din.  

Islam sebagai agama wahyu yang memberi bimbingan kepada manusia 

mengenai semua aspek hidup dan kehidupannya, dapat diibaratkan seperti jalan raya 

yang lurus  dan mendaki, memberi peluang kepada manusia yang melaluinya sampai 

ketempat yang dituju, tempat tertingi dan mulia. Jalan raya itu lempeng dan lebar kiri 

kanannya berpagar Al-Qur‟an dan Al-Hadits. Pada jalan itu terdapat juga rambu-

rambu tanda marka serta jalur-jalur sebanyak aspek kehidupan manusia. 

Kata islam dipergunakan menjadi nama dari ajaran Allah itu justru 

menunjukkan esensi atau inti dan isi ajaran itu. Inti pengertian dari kata islam adalah 

masuk ke dalam serasi, cocok, dan kedamaian, merasa cocok dengan umat yang lain, 

dan mencintai kedamaian bahkan selalu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah 

Swt. 
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Dalam Islam terdapat ajaran tauhid, suatu konsep sentral yang berisi ajaran 

bahwa Tuhan adalah pusat segala sesuatu, dan manusia harus mengabdikan diri 

kepadanya. Implikasi dari doktrin itu adalah tujuan kehidupan manusia hanyalah 

keridhaan-Nya. Doktrin bahwa hidup harus diorientasikan untuk pengabdian kepada 

Allah inilah yang merupakan kunci seluruh ajaran islam. 

Sejarah agama di Indonesia dimulai dari agama primitif yang terdapat dalam 

masyarakat diantaranya adalah dinamisme dan animisme. Dari sinilah tercetus 

Upacara Adat Mantu Kucing tradisi ini dipercaya sudah berkembang pada penganut 

agama primitif dinamisme dan animisme. Saat ini meskipun mayoritas penduduknya 

islam, namun tradisi ini tetap dipegang teguh oleh warga masyarakat. Seiring dengan 

Agama Islam mulai masuk dan menyebar luas, prosesi Upacara Adat Mantu Kucing 

yang dahulu doa yang dipanjatkan ditunjukkan kepada roh halus, kepada leluhur 

ataupun kepada makhluk yang menguasai wilayah tersebut, kini semua itu diganti 

dengan memasukkan nilai-nilai Agama Islam seperti halnya melaksanakan sholat 

istisqa meminta turun hujan dan memanjatkan doa-doa, dengan niat yang semata-mata 

ditujukan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam ini. 

 

Sedangkan Ach. Nadlif dalam bukunya yang berjudul Tradisi Keislaman, 

mengemukakan nilai-nilai agam Islam yang terdapat dala Upacara Adat Mantu 

Kucing yakni sebagai berikut : Meminta hujan dalam islam hukumnya adalah sunnat. 

Adapun cara yang cara yang dipakai dalam syariat islam adalah : 

1. Berdo‟a dapat dilakukan sendiri-sendiri atau orang banyak. Sebelum pergi 

bersama-sama hendaknya seorang yang pintar (kyai, ustadz, dan yang lainnya) 

memberikan nasehat agar mereka bertaubat dari segala kesalahan dan berhenti 

melakukan kedzaliman, serta melakukan amal kebajikan, sebab pekerjaan 
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yang tidak baik itu adalah menjadi sebab hilangnya rezeki dan sebab 

kemurkaan Allah, dan amal kebaikan itu menyebabkan keridhaan Allah. 

   

   

        

     

   

 

        

Artinya : dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan) dan 

Kami turunkan hujan dari langit, lalu Kami beri minum kamu dengan air itu, 

dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. 

(QS. Al Hijrm: 22)
82

 

Sebelum berkumpul dilapangan, hendaknya mereka berpuasa selama 

empat hari berturut-turut. Pada pagi hari yang keempat mereka baru 

berkumpul dilapangan dan masih dalam keadaan berpuasa. 

Sesamainya dilapangan, terus melakukan sholat sunnat meminta hujan 

(sholat  istisqo‟) dan dilanjutkan dalam berkhotbah diatas mimbar. Dalam 

berkhotbah hendaknya didahului dengan membaca istighfar sebanyak 

sembilan kali pada khotbah kedua. Kemudian dilanjut dengan membaca 

kalimat-kalimat pujian kepaa Allah, syahadat, sholawat, dan dilanjutkan 

memberikan materi ceramah kepada hadirin supaya mereka bertaubat dan 

meninggalkan maksiat. 
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  Allah SWT befirman : 

  

   

    

    

   

   

     

Artinya : dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit 

lalu dihidupkan-Nya dengan air hujan itu bumi sesudah matinya; dan pada 

perkisaran angin terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berakal. ( 

QS. Al-Jaatsiyah : 5).
83

 

   

  Adapun tata cara melaksanakan sholat istisqo‟ adalah : 

 a). Niat sholat istisqo‟ 

هلل تعالي                                  (اماما) (ماء موما)اصلي سنةاالستسقاء ركاعتين   

Artinya : Aku niat sholat sunnat istisqo‟ dua roka‟at (makmum/imam) karena 

Allah Ta‟ala. 

 b). Pelaksanaan khutbah istisqo‟ 

1. Dalam khutbah sholat istisqo‟ khatib disunnatkan memakai 

selendang. 
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2. Isi khutbah dianjurkan supaya memperbanyak membaca istighfar 

dan merendahkan diri kepada Allah serta berkeyakinan bahwa Allah akan 

mengabulkan do‟anya dan menurunkan hujan. 

3. Ketika berdo‟a hendaknya mengangkat kedua tangan lebih tinggi 

hingga terbuka antara lengan dan badannya. 

4. Pada khutbah yang kedua, diwaktu berkhutbah hendaknya khatib 

berpaling (menghadap kiblat) atau membelakangi makmum dan berdo‟a 

bersama-sama.
84

  

Dengan demikian, konsep mengenai kehidupan dalam islam adalah konsep 

teosentris, yaitu bahwa seluruh kehidupan berpusat pada Tuhan.
85

  

Doktrin tauhid mempunyai arus balik kepada manusia. Dalam banyak ayat Al-

Qur‟an kita temukan bahwa iman, yaitu keyakinan religius yang berakar pada 

pada pandangan teosentris, selalu dikaitkan dengan amal, yaitu perbuatan atau 

tindakan manusia.  

Atas dasar itulah, konsep teosentrisme dalam Islam ternyata bersifat 

humanistik. Artinya, Islam mengajarkan bahwa manusia harus memusatkan 

diri kepada Tuhan tetapi tujuannya untuk kepentingan manusia itu sendiri. 

Demikianlah, sekilas tentang inti dari seluruh nilai ajaran Islam yang menjadi 

tema sentral peradaban Islam. Ajaran agama Islam mengenai kebudayaan 

merupakan bagian kecil yang diatur dan hanya terdapat dalam aspek 

kemasyarakatan yang lazim disebut hukum Islam. Setiap masyarakat yang ada 

dibelahan dunia memiliki sistem dan pranata sosial yang berbeda-beda satu 

sama lain, karena itulah hukum Islam pun berkembang dalam berbagai macam 
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bentuk. Perkembangan hukum Islam ini ditandai dengan banyaknya madzab-

madzab hukum dalam Islam. 

Khusus di Indonesia, yaitu pulau jawa, hukum Islam telah menjiwai 

hampir pada setiap kegiatan masyarakatnya. Perpaduan kultur (adat istiadat 

dan kebudayaan) suku jawa dengan hukum Islam dapat kita lihat dari berbagai 

aspek kehidupan masyarakatnya, misalnya dalam segi perkawinan, kematian 

dan lain-lain. 

Elastisitas hukum Islam yang ditunjukkan diatas merupakan salah satu 

faktor memungkinkan terbentuknya Islam ala Indonesia atau ala jawa. Sebab 

hukum adat (adat-istiadat masyarakat setempat) senantiasa terbuka untuk 

menerima unsur-unsur kebudayaan dari luar termasuk pengaruh agama Islam. 

Keterbukaan dalam sistem hukum adat ini dikarenakan hukum yang hidup dan 

terus berkembang dalam masyarakat. 

Hukum Islam masuk ke jawa, maka kebudayaan normatif asli suku 

jawa perlahan-lahan terpengaruh oleh norma-norma masyarakat Islam yang 

diterima secara damai bersamaan dengan penyebarannya dan penganutan 

sebagian besar penduduk yang memeluk agam Islam. 

Begitu besar pengaruh Islam dikalangan masyarakat jawa, sehingga 

boleh dikatakan bahwa hukum adat atau adat istiadat masyarakat yang tidak 

sesuai dengan Islam perlahan-lahan hilang. 

Keberhasilan berlakunya hukum islam sebagai salah satu norma atau 

peraturan yang menjiwai tata perilaku masyarakat jawa tidak terlepas dari 

peran para wali sanga yang berusaha menyisipkan dan memasukkan sendi-

sendi Islam dalam adat istiadat masyarakat setempat dengan tidak 
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menghilangkan kebudayaan asli masyarakatnya, sehingga dapat kita rasakan 

sekarang kebudayaan suku jawa yang Islami. 

Agama Islam tidak melarang kebudayaan masyarakat setempat 

berkembang dan dijalankan sebagai adat-istiadat masyarakat asalkan 

kebudayaan tersebut tidak bertentangan dengan syari‟at agama dan bisa 

berjalan selaras, beriring dengan baik. 

    

 

Allah Swt berfirman :      

      

   

   

   

    

  

    

Artinya : dan Barangsiapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, Padahal tidak ada 

suatu dalilpun baginya tentang itu, Maka Sesungguhnya perhitungannya di sisi 

Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. (QS. Al-

Mu‟minun: 117).
86

 

 

 

Agama yang benar bagaikan lampu yang menerangi umat untuk 

berjalan kearah kebaikan. Mengamalkan ajaran-ajaran agama dalah 
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petunjukjalan untuk seluruh umat manusia. Agama adalah ciptaan Allah, 

maka akan terasa janggal bagi akal sehat, jika sekiranya Allah 

memerintahkan kepada hamba-Nya untuk berbuat kejahatan yang dapat 

menyebabkan mereka terhambat untuk mencapai kehidupan yang layak 

dan diridhai-Nya. Agama ibarat pedang bermata dua, keduanya sama 

tajamnya. Apabila ada orang yang mengaku beragama, beruaha 

mengamalkan agama sebagaimana mestinya, maka agama akan menjadi 

penolong baginya dalam menghadapi segala kesulitan, menjadi petunjuk 

jalan dikala dalam keadaan kebingungan serta menjadi lentera dalam 

kegelapan. Sedangkan apabila orang yang mengaku beragama akan tetapi 

salah dalam mengamalkan ajaran agamanya, maka akan membawa petaka 

bagi dirinya dan orang lain. 

Kita sadari bahwa agama menjadi sumber moral dan etika serta 

bersiat absolut, tetapi pada sisi lain juga menjadi sistem kebudayaan, 

yakni ketika wahyu itu direspon oleh manusia atau mengalami proses 

transformasi dalam kesadaran dan sistem kognisi manusia. Dalam konteks 

ini agama disebut sebagai gejala kebudayaan. Agama Islam membiarkan 

kearifan lokal dan produk-produk kebudayaan lokal yang produktif dan 

tidak mengotori aqidah untuk tetap eksis. Jika memang terjadi perbedaan 

yang mendasar, agama sebagai sebuah naratif yang lebih besar bisa secara 

pelan-pelan menyelinap masuk kedunia lokal yang unik tersebut untuk 

memberikan penjelasan. Para ulama salaf di Indonesia rata-rata bersikap 

akomodatif mereka tidak sereta merta membabat habis sebuah tradisi. 

Tidak semua tradisi setempat berlawanan dengan aqidah dan kontra 

produktif. Banyak tradisi yang produktif dan dapat digunakan untuk 
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menegakkan syiar islam. Islam tidak pernah membeda-bedakan budaya 

rendah dan budaya tinggi, budaya keraton dan budaya  akar rumput yang 

di bedakan adalah tingkat ketakwaannya. Disamping perlu terus 

memahami Al-Qur‟an dan Hadist secara benar, perlu kiranya sebagai 

umat muslim merintis cross cultural understanding (pemahaman lintas 

budaya) agar kita dapat memahami karakter budaya lokal, dan budaya 

bangsa lain. Meluasnya Islam keseluruh dunia tentu juga melintasi 

keanekaragaman budaya lokal setempat. Islam menjadi tidak satu, tetapi 

muncul dengan wajah yang berbeda-beda. Hal ini tidak menjadi masalah 

asalkan substansinya tidak bergeser. Artinya, rukun iman dan rukun islam 

tidak bisa ditawar lagi.  

Dalam benak sebagian besar orang, agama adalah produk langit 

dan budaya produk bumi. Agama dengan tegas mengatur hubungan 

manusia dengan dengan Tuhan dan manusia dengan manusia. Sementara 

budaya memberi ruang gerak yang longgar, bahkan bebas nilai, kepada 

manusia untuk senantiasa mengembangkan cipta, rasa, karsa dan 

karyanya. Tetapi baik agama atau budaya difahami secara umum memiliki 

fungsi yang serupa, yakni untuk memanusiakan manusia dan membangun 

masyarakat yang beradab dan berperikemanusiaan 

Sebuah Adat/tradisi yang sudah mengakar kuat di dalam 

masyarakat akan memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat 

setempat. Agama Islam dengan ajarannya yang bersifat rahmatan lil 

„alamin dan penuh toleransi memandang tradisi secara selektif. Tradisi 

akan senantiasa terpelihara dan dilestarikan selama sesuai dan tidak 

berbenturan dengan akidah. 
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Maka dari itulah agama dan budaya merupakan sebuah kesatuan 

yang saling melengkapi satu sama lain. Agama merupakan sebuah 

tuntunan sedangkan budaya merupakan sebuah identitas suatu bangsa. 

  

 

 

 

 

3. Analisis Data  Keterkaitan Upacara Adat Mantu Kucing dengan Simbol-simbol 

Budaya. 

Berkaitan dengan Simbol-simbol Budaya, Bapak Samuri menyampaikan demikian : 

Simbol-simbol Budaya merupakan sebuah bagian dari komunikasi. Jadi 

Simbol-simbol budaya itu sebuah konsep yang sudah dirancang dan diwariskan secra 

turun-temurun melalui Simbol-simbol sebagai perantara berkomunikasi. 

Keterkaitannya dengan Upacara Adat ini yaitu hewan kucing dijadikan simbol, secara 

tidak langsung ini merupakan alur komunikasi. Tidak heran bila para warga beramai-

ramai melihat serta turut serta berkecimpung dalam Upacara Adat Mantu Kucing ini 

merupakan sebuah komunikasi, mereka dapat bercengkrama dengan sesama warga 

masyarakat lain .
87

 

Simbol merupakan tanda, yang kerap kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari 

kita, sudah menjadi sebuah ciri khas tersendiri dengan adanya sebuah simbol. Hal 

serupa terkait dengan Simbol-simbol Budaya juga disampaikan oleh Bapak Tuyadi 

yaitu : 
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Kalau simbol-simbol budaya sendiri dalam adat Mantu Kucing ini memang 

ada kaitannya mas, karena adat Mantu Kucing  ini merupakan budaya dari nenek 

moyang yang kental akan simbol dan maknanya, maka dari itu bila dikaitkan dengan 

simbol budaya sangatlah pas sekali. Kalau saya sendiri sebagai orang yang pernah 

mengikuti prosesinya dari awal hingga akhir, memang di dalam Upacara Adat Mantu 

Kucing ini banyak simbol yang digunakan yang inti yaitu dua ekor kucing jantan dan 

betina. Itu merupakan simbol utama mas dalam Upacara Adat Mantu Kucing ini.
88

 

Manusia adalah makhluk budaya dan budaya manusia penuh dengan simbol, 

sehingga dapat dikatakan bahwa budaya manusia penuh diwarnai dengan simbolisme 

yaitu suatu tata pemikiran atau paham yang menekankan atau mengikuti pola-pola 

yang mendasar diri kepada simbol atau lambang. 

 

Simbol-simbol Budaya merupakan bagian dari komunikasi. Kebudayaan 

adalah sebuah sistem dari konsep-konsep yang diwariskan dan diungkapkan dalam 

bentuk-bentuk simbolik melalui manusia berkomunikasi dan mengembangkan 

pengetahuan tentang kebudayaan dan bersikap terhadap kehidupan ini. Simbol juga 

merupakan sebuah tanda yang memberitahukan sesuatu kepada seseorang yang telah 

mendapatkan persetujuan umum dalam tingkah laku. 

Pada dasarnya simbol dapat dimaknai dengan baik dalam bentuk bahasa verbal 

maupun bahasa non verbal pada pemaknaanya dan wujud real dari interaksi simbol 

yang terjadi dalam kegiatan komunikasi. Disinilah terjadi proses sosial dimana kedua 

belah pihak berusaha untuk memberi andil dalam proses komunikasi yang terjadi saat 

itu. Karena itu fungsi sebenarnya sebagai proses sederhana untuk berinteraksi antar 

simbol, komunikasi merupakan proses interaksi makna yang terkandung dalam 
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simbol-simbol budaya. Mengenai pengertian kebudayaan ini banyak para tokoh 

mendifinisikan bermacam-macam, yaitu : 

 

1. Koentjaraningrat merumuskan pengertian Kebudayaan sebagai keseluruhan 

sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan 

masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. 

2. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi mendeinisikan Kebudayaan 

sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. 

3. Kroeber mengatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan realisasi gerak, 

kebiasaan, tata cara, gagasan dan nilai-nilai yang dipelajari dan diwariskan dan 

perilaku yang ditibulkannya. 

4. E. B. Talor merumuskan Kebudayaan adalah suatu keseluruhan kompleks 

yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, kesusilaan, hukum, adat-

istiadat, serta kesanggupan dan kebiasaan lainnya yang dipelajari oleh manusia 

dan anggota masyarakat. 

5. Kluckhohn dan Kelly mendefinisikan Kebudayaan sebagai semua rancangan 

hidup yang tercipta secara historis, baik yang eksplisit maupun implisit, 

rasional, irasional, yang ada pada suatu waktu sebagai pedoman yang potensial 

untuk perilaku manusia. 

6. Ki Hadjar Dewantara mengatakan bahwa Kebudayaan adalah buah budi 

manusia yang terdiri atas tiga kekuatan jiwa manusia yakni, pikiran, rasa dan 

karsa. Kebudayaan merupakan keinginan dan hasrat manusia untuk mencapai 

hidup yang serba senang, hidup lahir dan batin. Dengan kata lain Kebudayaan 

sebagai hasil perjuangan manusia dalam melawan segala kekuatan alam dan 

pengaruh-pengaruh jaman yang merintangi kemajuannya, kemajuan ke arah 
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hidup bahagia dan selamat. Perlawanan yang terus menerus antara hidup 

manusia dengan alamnya dan jamannya atau masyarakatnya. Hal inilah yang 

menyebabkan terjadinya kesatuan kebudayaan, kesatuan ini kemudian disebut 

dengan “kebangsaan”. 

7. Sultan Takdir Alisyahbana mengemukakan Kebudayaan adalah pola kejiwaan 

yang didalamnya terkandung dorongan-dorongan hidup yang dasar, perasaan, 

dengan pikiran, kemauan, dan fantasi yang dinamakan budi. Budi ini 

merupakan dasar dari kehidupan kebudayaan manusia itu sendiri. Hal inilah 

yang membedakan perilaku manusia dengan hewan, sebab yang dinamakan 

kebudayaan tidak lain dari pada penjelmaan budi manusia. 

8. Ralph Linton mendefinisikan Kebudayaan sebagai keseluruhan dari 

pengetahuan, sikap dan pola perilaku yang merupakan kebiasaan yang dimiliki 

dan diwariskan oleh anggota masyarakat tertentu. 

Dari definisi datas dapat disimpulkan bahwa budaya sebagai suatu 

sistem yang abstrak, tidak dapat diraba,difoto, karena berada dalam alam 

pikiran dan perkataan manusia. Kebudayaan sebagai sitem gagasan menjadi 

pedoman bagi manusia dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan 

sosial budaya. Nilai budaya dapat dilihat dan dirasakan dalam sistem 

kemasyarakatan, kekeabatan yang dituangkan dalam bentuk adat istiadat. 

Kebudayaan jawa adalah penjelmaan atau pengejawantahan budidaya 

manusia jawa yang merangkum dasar pemikiran, cita-cita fantasi, kemauan 

kesanggupan untuk mencapai kehidupan yang selamat, sejahtera bahagia lahir 

batin. 

Makna simbolik terdapat pada ritual jika dapat difahami dan diamalkan 

maka akan membawa manusia kedalam keselamatan yang di inginkan. 
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Makna simbolik dalam ritual menuntun manusia agar selalu berbuat 

baik agar selamat dalam kehidupannya. 

Simbol-simbol ritual dan spiritual yang diaktualisasikan oleh 

masyarakat jawa mengandung asimilasi antara Hindu jawa, Budha-jawa, dan 

Islam-jawa yang menyatu padu dalam wacana kultural mistik. Asimilasi yang 

sering diasosiasikan para pengamat sebagai sinkretisme tersebut juga terlihat 

diantaranya dengan pembakaran kemenyan pada saat ritual mistik 

dilaksanakan oleh masyarakat jawa yang diyakini sebagai bagian dari 

penyembahan terhadap tuhan.
89
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang sudah disajikan dan dari analisis penulis 

dipaparkan tersebut terkait Upacara Adat Mantu Kucing di Desa 

Purworejo maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Serangkaian prosesi Upacara Adat Mantu Kucing di Desa Purworejo. 

Upacara Adat Mantu Kucing tidak ubahnya seperti prosesi pernikahan 

manusia. Kedua kucing yang akan dinikahkan juga disebut sebagai 

manten (pengantin) dan dipakaikan mahkota dari janur kuning. Kucing 

betina berasal dari Desa Purworejo, sedangkan sang pejantan berasal 

dari Desa Arjowinangun.  

 Upacara ini dilaksanakan ditepian sungai grindulu, perbatasan 

antara kedua desa. Sesepuh desa menjelaskan bahwa maksud dari 

pemilihan tempat upacara ini bertujuan akan segera dialiri oleh air 

yang berasal dari air hujan sebagai hasil dari proses permohonan 

turunnya hujan ini. 

 Calon mempelai wanita dipilih  kucing betina yang sudah dewasa 

tapi belum pernah beranak. Kucing betina memiliki rambut (bulu) 

coklat halus, berbadan sehat dan asli dipelihara oleh warga Desa 

Purworejo. Sedangkan kucing jantan dipilih yang sudah dewasa yang 

belum pernah mengawini kucing betina. Kucing jantan juga dipilih 
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yang berbulu coklat halus dan berbadan sehat dan dipelihara asli oleh 

warga Desa Arjowinangun. 

  Upacara dimulai dengan membawa mempelai wanita 

ketempat acara dengan menggunakan tandu. Setelah mempelai kucing 

laki-laki datang, dilakukan jemuk (temu manten) dengan disertai 

penyerahan mahar dari mempelai kucing jantan kepada mempelai 

kucing betina. Mahar ini berupa sebuah gentong yang terbuat dari 

tanah liat, barang ini dipilih sebagai simbol bahwa warga sudah siap 

dengan akan datangnya turun hujan. Mahar diserahkan kepada Ibu 

kepala Desa Arjowinangun kepada Bapak kepala Desa Purworejo. 

Kudua kucing diletakkan dalam satu wadah. 

 Upacara dilanjutkan dengan proses memandikan kedua mempelai 

kucing jantan dan kucing betina. Sesepuh desa yang bertugas dalam 

hal memandikan kedua mempelai dengan air bunga. Proses ini 

bertujuan untuk mensucikan tubuh dari kedua mempelai sebelum 

memasuki prosesi akad nikah. Setelah kedua mempelai selesai 

dimandikan, dilanjutkan dengan ijab yang diuapkan oleh kepada Desa 

Purworejo  dan qobul diucapkan oleh sesepuh desa. Acara diakhiri 

dengan saling memberikan sungkem dari pihak mempelai kuing jantan 

dan kucing betina. Akad nikah ditutup dengan doa yang dipimpin oleh 

sesepuh desa. 

 Acara kemudian dilanjutkan dengan ngalap berkah berupa proses 

kembul bujana punar (makan nasi kuning bersama), ini menandakan 
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bentuk dari sebuah kerukunan antar warga masyarakat tidak 

memandang dari golongan apapun semua menyatu, berkumpul, 

berbagi cerita,  dan berpartisipasi dalam kelestarian adat. 

Secara bergantian para hadirin mengambil nasi (punar) yang dibentuk 

berupa tumpeng. Setelah makan bersama selesai dilanjutkan dengan 

melaksanakan sholat istisqa berjama‟ah dengan harapan akan turun 

hujan, maupun turun berkah yang lain. Setelah turun hujan kedua 

kucing dipelihara selayaknya kucing pada umumnya, tidak ada lagi 

aturan-aturan adat yang berlaku semua kembali seperti sedia kala. 

 

2. Nilai-nilai Agama Islam Yang Terdapat Dalam Upacara Adat Mantu 

Kucing di Desa Purworejo dari awal diawali dengan prosesi Upacara 

Adat yang sangat kental dengan adat jawanya, kemudian yang terakhir 

yaitu melaksanakan sholat istisqa‟ secara berjama‟ah, dengan harapan 

hujan turun menghilangkan kekeringan yang telah melanda, 

memulihkan lagi sumber mata pencaharian warga masyarakat desa 

Purworejo sebagai petani, jika hujan turun air melimpah sawah-sawah 

dapat diolah dengan maksimal panen melimpah kesejahteraan 

terjamin. 

 

3. Simbol-simbol Budaya yang terdapat dalam Upacara Adat Mantu 

Kucing memang tak bisa ditepiskan lagi bahwa Upacara Adat tidak 

terlepas dari yang namanya Simbol-simbol khususnya suku jawa yang 
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menganggap simbol sebagai suatu alat komunikasi yan sudah 

digunakan sejak zaman dahulu. Keterkaitan Upacara Adat dengan 

Simbol-simbol yaitu terletak pada prosesinya, Upacara Adat Mantu 

Kucing ini menggunakan Simbol berupa dua ekor kucing jantan dan 

betina keduanya sama-sama memiliki bulu coklat halus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Saran 

 

1. Prosesi Upacara Adat Mantu Kucing Mulai dari awal hingga akhir 

sudah cukup baik, pemerintah daerah pun juga sudah memberikan 

perhatian terhadap kelestarian Upacara Adat ini, namun lebih baik lagi 

jika terkait dengan pelaksanaannya lebih sering diadakan sebagai 

wujud memperkenalkan budaya lokal kepada masyarakat luas. 
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2. Nilai-nilai Agama Islam yang terdapat didalamnya jika bisa menyerap 

serta memahami alur serta maksudnya maka tidak akan ada lagi yang 

namanya salah presepsi diantara warga masyarakat luas. Bahkan malah 

menjadikan Upacara Adat ini semakin dikenali. 

3. Simbol-simbol budaya yang terdapat didalamnya sangatlah unik, 

karena mengunakan dua ekor kucing jantan dan betina, berasal dari 

tempat yang berbeda. Suku jawa khususnya identik dengan yang 

namanya simbol yang dulunya merupakan sebuah alat untuk 

berkomunikasi dan sekarang masih dipergunakan dalam upacara adat. 

Hal ini perlu dilestarikan agar tidak hilang begitu saja. 
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