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ABSTRAK 

 

Tutianingrum, Ifada. 2019. Pesan Dakwah Islam pada Tradisi Sedekah Bumi 

dalam Menyambut Musim Penghujan di Desa Carangrejo Kecamatan 

Sampung Kabupaten Ponorogo. Skripsi. Jurusan Komunikasi dan 

Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama 

Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Dr. Muhammad Irfan Riyadi, M.Ag. 

Kata Kunci: Pesan Dakwah, Sedekah Bumi 

 Materi dakwah atau pesan dakwah adalah ajaran Islam itu sendiri. Oleh 

karena itu, pembahasan yang menjadi materi dakwah adalah membahas ajaran 

Islam itu sendiri, sebab semua ajaran Islam yang sangat luas itu bisa dijadikan 

pesan dakwah Islam. Pesan dakwah adalah setiap pesan komunikasi yang 

mengandung muatan nilai-nilai akidah, syariah dan akhlak secara tersirat maupun 

tersurat. Secara umum tradisi sedekah bumi merupakan upacara adat masyarakat 

Jawa untuk menunjukkan rasa syukur manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 

rezeki yang telah diberikan melalui bumi (tanah) berupa berbagai macam hasil 

bumi. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah (1) Bagaimana pesan dakwah  

bidang akidah dalam tradisi sedekah bumi (2)Bagaimana pesan dakwah bidang 

syariah dalam tradisi sedekah bumi (3) Bagaimana pesan dakwah bidang akhlak 

dalam tradisi sedekah bumi yang ada di Desa Carangrejo (4) bagaimana 

tanggapan masyarakat mengenai acara tradisi sedekah bumi yang ada di desa 

Carangrejo. Hal ini bertujuan untum mengetahui dan menjelaskan makna tersirat 

dan tersurat dari pelaksanaan prosesi sedekah bumi yang menyimpan pesan 

dakwah.  

Penelitian ini diteliti menggunakan metode kualitatif yang bermaksud 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lainnya secara holistic dan dengan 

deskripsi bentuk kata dan bahasa. 

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pesan dakwah akidah 

ditunjukkan dari bentuk puncak tumpeng kerucut yang memiliki makna KeEsa-an 

Tuhan. Selain itu juga pengucapan La > ila>ha Illalla>h dan sholawat nabi dalam 

pembacaan tahlilan bersama. Pesan dakwah syariah ditunjukkan dari pelaksaan 

ibadah tahlilan dan sedekah itu sendiri. Kemudian pesan dakwah akhlak 

ditunjukkan pada rasa syukur warga desa dengan membuat tumpeng raksasa. Selai 

n itu, tumpeng juga melambangkan penghormatan kepada yang dituakan. Pesan 

akhlak juga tercermin pada kerukunan, kasih sayang dan gotong royong saat 

sebelum pelaksaan hingga setelah pelaksanaan acara tradisi sedekah bumi. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Budaya adalah bentuk jamak dari kata budi dan daya yang berarti 

cinta, karsa, dan rasa. Kata budaya sebenarnya berasal dari Bahasa 

Sansakerta, yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi 

yang berarti budi atau akal.
1
  Dalam bahasa inggris, kata budaya berasal 

dari kata culture, dalam Bahasa Belanda diistilahkan dengan kata cultuur, 

dalam Bahasa Latin, berasal dari kata colera. Colera berarti mengolah, 

mengerjakan, menyuburkan, mengembangkan tanah (bertani).
2
 Dengan 

demikian, kebudayaan atau budaya menyangkut keseluruhan aspek 

kehidupan manusia baik material maupun non-material. 

Kebudayaan merupakan ukuran bagi tingkah laku dan kehidupan 

manusia. Kebudayaan menyimpan nilai bagaimana tanggapan manusia 

terhadap lingkungan dan bahkan menjadi dasar setiap langkah yang 

dilakukan. 

Indonesia memiliki banyak kebudayaan mulai dari Sabang hingga 

Merauke, termasuk juga Pulau Jawa. Bagi orang Jawa, hidup ini penuh 

dengan upacara, mulai dari upacara yang berkaitan dengan keberadaannya 

dalam kandungan hingga kematinnya. Upacara yang berkaitan dengan 

aktifitas dalam kehidupan seperti petani saat panen, nelayan saat mencari 

ikan dan lainnya. 

                                                           
1 Elly M. Setiadi,  Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (Jakarta : Kencana, 2012), 27. 
2
 Ibid., 28. 
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Upacara-upacara tersebut dilakukan untuk memohon keselamatan 

dan menangkal pengaruh buruk yang akan membahayakan bagi 

kelangsungan hidup manusia. Tentu dengan melakukan upacara itu, 

harapannyaa hidup akan senantiasa dalam keselamatan. 

Upacara-upacara itu disinyalir telah ada sejak zaman pra islam 

yang disebut dengan kejawen. Kejawaan atau kejawen dapat diungkapkan 

dengan baik oleh mereka yang mengerti tentang rahasia-rahasia 

kebudayaan Jawa, dan bahwa kejawen ini sering sekali diwakili yang 

paling baik oleh golongan elite priyayi lama dan keturunan-keturunannya 

yang menegaskan bahwakesadaran akan budaya sendiri merupakan gejala 

yang tersebar luas di kalangan orang Jawa. Kesadaran akan budaya ini 

sering kali menjadi kebanggaan dan identitas kultural.  

Orang-orang inilah yang memelihara warisan budaya Jawa secara 

mendalam yang dapat dianggap sebagai Kejawen.Perlu diingat kembali 

bahwa aliran kepercayaan adalah merupakan penjelmaan dari aliran-aliran 

kebatinan yang ada di Indonesia, percaya kepada ketuhanan Yang maha 

esa yang tidak termsuk kepada golongan agama dan juga tidak dapat di 

golongkan kepada aliran agama yang hidup diindonesia, yaitu islam , 

Kristen katolikdan protestan, hindu dan budha. 

Mayoritas orang Jawa yang beragama Islam dalam praktik di 

masyarakat saat ini masih diwarnai unsur kejawen, sehingga terjadi 

perpaduan antara ajaran-ajaran Islam dengan upacara kejawen.  Namun, 
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acara tersebut tidak menyimpang dari agama dan telah disesuaikan dengan 

nilai ajaran agama Islam.  

Tradisi sedekah bumi adalah bagian dari upacara adat yang 

menyiratkan pesan dakwah. Upacara ini diadakan di salah satu Desa di 

Kecamatan Sampung Ponorogo, yakni sedekah bumi. Tradisi sedekah 

bumi ini dilakukan setahun sekali di Desa Carangrejo untuk menyambut 

datangnya musim penghujan. Tradisi ini dilakukan untuk menunjukkan 

rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa dari segala nikmat yang saat 

ini dirasa. 

Pelaksanaan tradisi sedekah bumi ini berlangsung meriah dan 

mengundang antusiasme masyarakat Desa Carangrejo. Ada beberapa 

runtutan acara unik dalam sedekah bumi, yakni pertama adalah ziarah 

kubur tokoh di Desa Carangrejo oleh perangkat desa.  Selain itu warga 

juga mengarak tumpeng raksasa seperti tumpeng buah, sayur dsb. Selain 

itu beberapa perangkat Desa Carangrejo menyembelih kambing kendit 

atau kambing yang memiliki corak melingkar ditubuhnya. Penyembelihan 

ini dilakukan di Bendungan Sumorobangun. Dan yang terakhir yakni 

mengawinkan air Bendungan Sumorobangun dengan air Sendang Songo 

Beji di Desa Carangrejo. 

Kata dakwah berasal dari bahasa arab, yaitu da’a>- Yadu>’u- 

da’watan. Artinya mengajak, menyeru, memanggil. Sedangkan menurut 

Warson Munawir, menyebutkan bahwa dakwah artinya memanggil (to 

call), mengundang (to invite), mengajak (to summon), menyeru (to 
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purpose), mendorong (to urge) dan memohon (to pray). Secara etimologi 

dakwah itu merupakan suatu proses penyampaian (tabli >gh) atas pesan-

pesan tertentu yang berupa ajakan atau seruan dengan tujuan agar orang 

lain memenuhi ajakan tersebut.
3
 

Dakwah adalah suatu kegiatan mengajak dan memberi petunjuk 

untuk berbuat kebajikan dan mencegah kepada kemungkaran baik secara 

lisan, tulisan dan tingkah laku dengan menggunakan beberapa teknik, 

metode dan media untuk keselamatan dunia dan akhirat.  Islam adalah 

agama dakwah artinya agama yang selalu mendorong pemeluknya untuk 

senantiasa aktif melakukan kegiatan dakwah. Kemajuan dan kemunduran 

umat Islam sangat berhubungan erat dengan dakwah yang dilakukannya. 

Oleh karena itu al-Qur’an menyebutkan kegiatan dakwah dengan Ahsanul 

Qaula (ucapan dan perbuaan yang baik).
4
 

Pemakaian kata dakwah dalam masyarakat Indonesia adalah suatu 

hal yang tak lagi asing. Kebanyakan mereka mengartikan dengan makna 

seruan atu juga ajakan. Apabila dimaknai seruan itu dimaksudkan seruan 

kepada agama Islam. Sedangkan ajakan, maka yang dimaksud adalah 

ajakan kepada Islam. 
5
  

Dalam dakwah sarat akan pesan yang tersampaikan kepada 

penerima. Pesan dakwah adalah masalah isi pesan dakwah atau materi 

yang disampaikan da'i >  (subjek dakwah) pada mad’u>  (objek dakwah). 

Dalam hal ini jelas bahwa yang menjadi materi dakwah atau pesan dakwah 

                                                           
3
 Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah (Jakarta : Amzah, 2009), 1. 

4
 Ibid., 4. 

5
 Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah (Jakarta : Kencana, 2004), 3. 
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adalah ajara Islam itu sendiri. Oleh karena itu, pembahasan yang menjadi 

materi dakwah adalah membahas ajaran Islam itu sendiri, sebab semua 

ajaran Islam yang sangat luas itu bisa dijadikan pesan dakwah Islam. 

Pesan dakwah adalah setiap pesan komunikasi yang mengandung muatan 

nilai-nilai ke-Ilahian, ideologi, dan kemaslahatan baik secara tersirat 

maupun tersurat. Secara umum tradisi sedekah bumi merupakan upacara 

adat masyarakat Jawa untuk menunjukkan rasa syukur manusia kepada 

Tuhan Yang Maha Esa atas rezeki yang telah diberikan melalui bumi 

(tanah) berupa berbagai macam hasil bumi.
6
 

Dalam runtutan pelaksanaan upacara tradisi Sedekah Bumi 

tersebutlah yang mengundang dan menjadi minat penulis untuk 

mengangkat kasus ini untuk dianalisis dari perspektif pesan dakwah Islam  

dengan judul “Pesan Dakwah Islam Pada Tradisi Sedekah Bumi dalam 

Menyambut Musim Penghujan Di Desa Carangrejo Kecamatan Sampung 

Kabupaten Ponorogo”. 

B. Rumusan Masalah 

Agar pembahasan ini nantinya tersusun secara sistematis, maka perlu 

dirumuskan permasalahan. Berdasarkan kronologi permasalahan 

disampaikan dalam latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana  pesan dakwah islam Bidang  Aqidah pada tradisi sedekah 

bumi di Desa Carangrejo Sampung? 

                                                           
6 Gesta Bayuadhy, Tradisi-tradisi Adiluhung Para Leluhur Jawa (Yogyakarta : Dipta, 2015), 82. 
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2. Bagaimana  pesan dakwah islam bidang Syariah  pada tradisi sedekah 

bumi di Desa Carangrejo Sampung? 

3. Bagaimana  pesan dakwah islam bidang Akhlak  pada tradisi sedekah 

bumi di Desa Carangrejo Sampung? 

4. Bagaimana tanggapan masyarakat Desa Carangrejo tenrhadap tradisi 

sedekah bumi di Desa Carangrejo Sampung? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang penulis rumuskan, maka tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pesan dakwah islam Aqidah pada tradisi sedekah 

bumi di Desa Carangrejo Sampung 

2. Untuk mengetahui pesan dakwah islam Syariah pada tradisi sedekah 

bumi di Desa Carangrejo Sampung 

3. Untuk mengetahui pesan dakwah islam Akhlak pada tradisi sedekah 

bumi di Desa Carangrejo Sampung 

4. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat Desa Carangrejo tentang 

sedekah bumi 

D. Kegunaan Penelitian  

1. Kegunaan Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan 

pemahaman tentang Penanaman nilai syukur dalam tradisi sedekah 

bumi di Desa Carangrejo. 
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b. Selain itu juga dapat diharapkan dapat dijadikan bahan 

perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Secara praktis akademis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

etnografi tentang tradisi sedekah bumi di Desa Carangrejo, dan 

dijadikan sebagai dokumenter bagi masyarakat Carangrejo untuk 

menambah khazanah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan 

adat masyarakat Carangrejo. 

E. Telaah Pustaka 

Dalam menentukan judul skripsi ini, penulis juga melakukan telaah 

terhadap penelitian terdahulu untuk menghindari kesamaan, sekaligus 

sebagai perbandingan dengan penelitian ini. Penulis tidak menemukan 

penelitian terdahulu yang membahas tentang judul penelitian ini. Namun, 

penulis menemukan beberapa penelitian yang hampir serupa dengan 

penelitian ini.  

Pertama, Jurnal “Sedekah Bumi (Nyadran) Sebagai Konvensi 

Tradisi Jawa Dan Islam Masyarakat Sraturejo Bojonegoro” oleh Ichmi 

Yani Arinda, membahas mengenai sedekah bumi (Nyadran) dalam 

perspektif Islam. Didalamnya juga memuat suatu hukum sekedah bumi 

dari segi universalnya. Selain itu, dibahas juga manfaat dan tujuan dari 

sedekah bumi. Jurnal yang dimuat di El Harakah Vol. 16 No. 1 2014 ini 
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juga memuat pandangan masyarakat mengenai pelaksanaan sedekah 

bumi.
7
 

Kedua, “Penanaman Nilai Syukur dalam Tradisi Sedekah Bumi di 

Dusun Kalitanjung Desa Tambaknegara Rawalo Banyumas” membahas 

nilai syukur yang terbentuk dalam tradisi sedekah bumi. Selain itu dibahas 

juga Islam kejawen serta filosofinya yang nantinya dihubungkan dengan 

tradisi sedekah bumi yang ada di Banyumas. Skripsi milik Azka 

Miftahuddin ini diajukan kepada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

IAIN Purwokerto.
8
 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati.
9
 Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan 

lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-

                                                           
7
 Ichmi Yani Arinda, “Sedekah Bumi (Nyadran) Sebagai Konvensi Tradisi Jawa Dan Islam 

Masyarakat Sraturejo Bojonegoro,”  El Harakah Vol. 16 No. 1 (2014), 101. 
8
 “Penanaman Nilai Syukur dalam Tradisi Sedekah Bumi di Dusun Kalitanjung Desa 

Tambaknegara Rawalo Banyumas”, skrip si karya Azka Miftahuddin, Mahasiswa Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto, Purwokerto tahun 2016. 
9
 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif  (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 21.  
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kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah.
10

 

2. Data dan Sumber Data 

Data adalah suatu kumpulan informasi atau juga keterangan-

keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan 

atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu.
11

Data dalam penelitian 

ini berupa prosesi sedekah bumi, tokoh dan sesepuh pemimpin upacara 

adat sedekah bumi. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data 

dokumentasi wawancara dan sejumlah foto untuk kemudian peneliti 

dapat mengamati, memilah-milah dan memilih data yang terkait 

dengan apa yang diteliti. Selain itu, penulis dapat mendeskripsikan 

pesan dakwah yang disampaikan yang terkandung dalam upacara adat 

sedekah bumi tersebut. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Pengertian observasi adalah sebagai pengamatan terhadap 

suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak 

langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam 

penelitian.
12

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 

observasi partisipasif, metode ini digunakan untuk mengumpulkan 

                                                           
10

 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 6. 
11

 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, 22. 
12 Prof Dr.Djam’an Satori, M.A. Metodologi Penelitian Kualitatif  ( Bandung: AIfabeta,2014), 

105. 
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data yang diperlukan, baik data tentang kondisi, sarana dan 

prasarana serta fasilitas yang berkaitan dengan penelitian. Metode 

ini adalah sebagai alat pendukung dalam pengumpulan data. 

Melalui observasi penulis akan berupaya mengamati kegiatan-

kegiatan yang dilakukan masyarakat Carangrejo dalam tradisi 

Sedekah Bumi dalam hal pesan dakwah yang terkandung 

didalamnya. 

b. Interview 

Metode interview merupakan salah satu teknik 

mengumpulkan data atau informasi yang dilakukan dengan cara 

melakukan interaksi komunikasi atau percakapan antara 

pewawancara ( interviewer) dan terwawancara (interviewee) baik 

secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data.
13

  Hal 

ini dijelaskan oleh Esterberg sebagai berikut : “interview 

merupakan suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan 

informasi yang digali dari sumber data langsung melalui 

percakapan atau tanya jawab.  

Interview dapat dipandang sebagai metode pengumpulan 

data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan 

sistematis dan berlandaskan penyelidikan. Pada umumnya dua 

orang atau lebih hadir dalam proses tanya jawab tersebut.
14

  

Melalui cara ini penulis berusaha melakukan pengumpulan data 

                                                           
13

 Ibid., 129 
14

 Ibid., 132.  
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melalui wawancara atau dialog dengan orang yang dapat 

memberikan informasi yang dibutuhkan, dengan cara bertanya 

langsung kepada responden.  

Menurut jenisnya interview dibedakan menjadi tiga yaitu : 

interview terpimpin, interview tidak terpimpin dan interview bebas 

terpimpin. Jenis interview yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah interview bebas terpimpin, dimana pelaksanaan wawancara 

yang berpatokan pada daftar yang disusun dan responden dapat 

memberikan jawabannya secara bebas atau tidak dibatasi ruang 

lingkupnya, selagi tidak menyimpang dari pertanyaan yang telah 

disediakan sebelumnya.  

Interview dalam penelitian ini adalah sebagai alat 

pengumpul data utama (primer). Diharapkan melalui cara ini dapat 

memperoleh data yang berkaitan dengan aplikasi tradisi Sedekah 

Bumi dalam anaisis pesan dakwah Islam di Desa Carangrejo, 

Sampung, Ponorogo. 

c. Dokumentasi 

Menurut Suharsimi Arikanto. Metode Dokumentasi adalah 

mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, 

transkip, buku, surat kabar, notulen rapat, agenda dan sebagainya. 

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yang membahas 

masalah-masalah seperti prosesi atau pelaksanaan sedekah bumi di 

Desa Carangrejo serta pesan dakwah Islam yang berada 
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didalamnya. Agar lebih lengkap, dalam hal ini penulis 

menggunakan sumber data, yaitu data, yaitu data primer melalui 

interview, dan data skunder melalui observasi. Dengan 

menggunakan dokumentasi diharapkan data-data seperti sejarah 

berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, serta hal-hal terkait 

dengan penelitian dapat terlengkapi. 

4. Teknik Pengolahan Data 

Dalam penelitian ini, setelah data terkumpul penulis melakukan 

analisis pesan dakwaah terhadap tradisi sedekah bumi yang ada di desa 

Carangrejo, Sampung, Ponorogo. 

5. Analisis Data  

Setelah semua data terkumpul malalui pengumpulan data, maka 

tahap selanjutnya adalah menganalisa data-data tersebut. Dalam 

menganalisa data, penulisan menggunakan metode analisa kualitatif 

artinya penelitian ini dapat menghasilkan data deskriptif yang berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari individu dan prilaku yang dapat 

diamati.
15

 Dari data terkumpul maka dijelaskan dalam bentuk uraian-

uraian pokok dan dirangkai dengan teori-teori yang ada sekaligus 

sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan dalam permasalahan diatas, 

sehingga mendapatkan kesimpulan. 

 

 

                                                           
15 De Lexi j, Meoloeng, Metode Penelitian Kualitatif  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), 3. 
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6. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan 

beberapa teknik pemeriksaan sebagai berikut: 

a. Perpanjangan Keikutsertaan 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen itu 

sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam 

pengumpulan data. Keikutsertaan peneliti dalam penelitian kualitatif 

tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan 

perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian. Sehingga, derajat 

kepercayaan data yang dikumpulkan dapat meningkat. Hal ini 

dikarenakan: 

1) Peneliti dapat menguji ketidakbenaran informasi yang 

diperkenalkan oleh distorsi dan membangun kepercayaan subjek. 

2) Berguna mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin 

mengotori data.
16

 

b. Ketekunan/Keajegan/Pengamatan 

Keajegan pengamatan berarti mencari secara konsisten 

interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitannya dengan proses 

analisis yang konstan atau tentatif. Ketekunan pengamatan bermaksud 

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat 

                                                           
16

 Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 327-328.  
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relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian 

memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.
17

 

c. Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi 

Teknik pemeriksaan sejawat melalui diskusi dilakukan dengan 

cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh 

dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Teknik ini 

bermaksud (a) untuk membuat agar peneliti tetap mempertahankan 

sikap terbuka dan kejujuran dan (b) memberikan suatu kesempatan 

awal yang baik untuk menjajaki dan menguji hipotesis kerja yang 

muncul dari pemikiran peneliti.
18

 

G. Sistimatika Pembahasan 

Dalam penelitian ini, penulis membagi sistematika pembahasan 

menjadi lima bab. Semua bab tersebut saling berhubungan dan mendukung 

satu sama lain. Gambaran atas masing-masing bab tersebut adalah sebagai 

berikut. 

Dalam Bab I (pertama) Pendahuluan berisi: Latar belakang 

masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Telaah 

pustaka, Metode penelitian, Sistematika pembahasan. 

Kemudian Bab II (kedua) berisi Konsep Pesan Dakwah dalam 

tradisi sedekah bumi. Dalam hal  ini terdapat 3 sub bab yakni akhlak, 

syariah dan akidah. Kemudian dilengkapi dengan Teori Semeotika 

                                                           
17

  Ibid., 329.  
18

  Ibid., 332-333.  
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Ferdinand de Saussure dengan sub bab Profil Ferdinand de Saussure, 

Signifie dan Signifiant... 

Bab III (ketiga), poin pertama Profil Desa Carangrejo Kecamatan 

Sampung Ponorogo. Selanjutnya poin kedua yakni Prosesi Upacara 

Tradisi Sedekah Bumi. 

Bab IV (keempat), poin pertama Makna Sedekah Bumi bagi 

Masyarakat. Kemudian poin kedua Pesan Dakwah Islam Yang 

Terkandung Dalam Tradisi Sedekah Bumi Desa Carangrejo Kecamatan 

Sampung Ponorogo. Dalam bab ini terdapat tiga sub bab pembahasan 

seperti Analisis Semiotika Ferdinand de Saussure pada Tradisi Sedekah 

Bumi Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Ponorogo, Analisis Pesan 

Konsep Sedekah Bumi di Desa Carangrejo Kecamatan Sampung 

Ponorogo.  

Dan bab V (kelima) atau bab yang terakhir Penutup. Pada bab ini 

terdapat sub bab kesimpulan, kritik dan saran. 
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BAB II 

KONSEP PESAN DAKWAH DAN TEORI FERDINAND DE SAUSSURE 

A. Konsep Pesan Dakwah Dalam Tradisi Sedekah Bumi 

1. Pengertian pesan dakwah 

Pesan adalah sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. 

Pesan adalah sesuatu yang bisa disampaikan dari seseorang kepada 

orang lain, baik secara individu maupun kelompok yang dapat berupa 

buah pikiran, keterangan, pernyataan dari sebuah sikap.
1
 

Pesan yang dimaksud dalam proses komunikasi adalah sesuatu 

yang disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan merupakan 

seperangkat lambang bermakna yang disampaikan oleh komunikator 

kepada komunikan.
2
 Sementara Astrid mengatakan bahwa pesan 

adalah, ide, gagasan,informasi, dan opini yang dilontarkan seorang 

komunikator kepadakomunikan yangbertujuan untuk mempengaruhi 

komunikan kearah sikapyang diinginkan oleh komunikator.
3
 

Sedangkan dakwah hakikatnya memiliki pengertian secara khusus. 

Secara etiomologi berasal dari bahasa Arab yang bermakna panggilan, 

ajakan atau seruan. Dalam tata bahasa Arab, kata dakwah berbentuk 

sebagai isim masdar. Kata ini berasal dari fi‟i >l (kata kerja)  َیَدُُعو   – دَعى  

yang artinya memanggil, mengajak atau menyeru.
4
  Kata dakwah sering 

                                                           
1
 Hafied Cangara, Pengertian Ilmu Komunikasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1998), 232. 

2
 Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2005), 18. 
3
 Susanto Astrid, Komunikasi Dalam Teori Dan Praktek, (Bandung: Bina Cipta,1997), 7. 

4
 Totok Jumantoro, Psikologi Dakwah, (Jawa Barat: Sinar Grafika Offset), 16. 
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menjumpai atau dipergunakan dalam ayat-ayat Al Qur‟an seperti pada 

surat Yunus ayat 25:  

Artinya “Allah menyeru (manusia) ke Darussalam (surga) dan 

memimpin orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus (Islam). 

(QS. Yunus: 25).
5
 

Pesan dakwah dalam ilmu komunikasi adalah message, yaitu 

simbol-simbol. Dalam literatur bahasa Arab, pesan dakwah disebut 

maudlu>‟ al-da‟wah.
6
 Pesan dakwah adalah materi yang disampaikan da‟i> 

kepada mad‟u >. Pesan dakwah memuat ajaran-ajaran Islam yang bersumber 

pada al-Qur‟an dan as-Sunnah. 

Pesan dakwah memiliki 2 tujuan, yakni: 

a. Tujuan akidah, yaitu tertanamnya akidah yang mantap disetiap 

hati manusia sehingga keyakinan tentang ajaran-ajaran Islam 

tidak lagi dicampuri dengan rasa keraguan.  

b. Tujuan hukum, yaitu terbentuknya pribadi muslim yang luhur 

dengan sifat-sifat yang terpuji dan bersih dari sifat tercela.
7
 

Pada dasarnya dakwah adalah ajaran Islam itu sendiri. 

Secara umum dapat dikelompokkan menjadi: 

a. Pesan akidah, meliputi iman kepada Allah, iman kepada 

malaikat-Nya, iman kepada kitab-kitab-Nya, iman kepada 

                                                           
5
 Khadim Al Haramain Asy Syarifain Al Malik Fahd Ibn Abd Aziz Al Saud, Al Quran Dan 

Terjemahannya, (Madina: Al Quran Raja Fahd, 2000), 310. 
6
 Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah Edisi Revisi, (Jakarta : Kencana, 2015), cet. Ke-4, 318. 

7
 Wahyu Ilaihi, Komunikasi Dakwah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 103. 
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rosul-rosul-Nya, iman kepada hari akhir, iman kepada qadha-

qadar.  

b. Pesan syariah meliputi ibadah thaharah, shalat, zakat, puasa, 

dan haji serta muamalah. Hukum perdata meliputi: hukum 

niaga, hukum nikah, dan hukum waris. Hukum publik meliputi: 

hukum pidana, hukum negara, hukum perang dan damai.  

c. Pesan akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap makhluk yang 

meliputi akhlak terhadap manusia, diri sendiri, tetangga, 

masyarakat lainnya, akhlak terhadap bukan manusia, flora, 

fauna, dan sebagainya.  

Secara umum, materi dakwah diklasifikasikan menjadi tiga 

masalah pokok, yaitu: 

a. Masalah Akidah ( keimanan) 

Aspek akidah adalah yang akan membentuk moral 

(akhlak) manusia. Oleh karena itu, yang pertama kali 

dijadikan materi dalam dakwah Islam adalah masalah 

aqidah atau keimanan. Ciri-ciri yang membedakan aqidah 

dengan kepercayaan agama lain, yaitu: 

1) Keterbukaan melalui persaksian (syahadat) 

2) Cakrawala pandangan yang luas dengan 

memperkenalkan bahwa Allah adalah Tuhan 

seluruh alam. 
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3) Ketahanan antara iman dan Islam atau antara iman 

dan amal perbuatan. Orang yang memiliki iman 

yang benar (hakiki) akan cenderung untuk berbuat 

baik dan akan menjauhi perbuatan jahat, karena 

perbuatan jahat akan berkonsekuensi pada hal-hal 

yang buruk. Iman ialah yang berkaitan dengan 

dakwah Islam dimana amar ma‟ruf nahi mungkar 

dikembangkan yang kemudian menjadi tujuan 

utama dari suatu proses dakwah.
8
 

Adapun materi akidah ini meliputi, iman kepada Allah, 

iman kepada malaikat-Nya, iman kepada kitab-kitab-Nya, 

iman kepada rasul-Nya, man kepada hari akhir, iman 

kepada qadla dan qadar. Dalam bidang akidah ini bukan 

saja pembahasanya tertuju pada masalah-masalah yang 

wajib diimani, akan tetapi materi dakwah juga meliputi 

masalah-masalah yang dilarang sebagai lawannya, misalnya 

syirik (menyekutukan adanya Tuhan), ingkar dengan 

adanya Tuhan dan sebagainya.
9
 

b.  Masalah Syari‟ah 

Hukum atau syari‟ah sering disebut sebagai cermin 

peradaban dalam pengertian bahwa ketika ia tumbuh 

matang dan sempurna maka peradaban mencerminkan 

                                                           
8
 Muhammad Munir, Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah, (Jakarta:Kencana, 2012), 26. 

9
 Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah (Jakarta:Amzah, 2009),  90. 
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dirinya dalam hukum-hukumnya.  Materi dakwah yang 

bersifat syari‟ah ini sangat luas dan mengikat seluruh umat 

Islam.  

Disamping mengandung dan mencakup kemaslahatan 

sosial dan moral, materi dakwah ini dimaksudkan untuk 

memberikan gambaran yang benar dan kejadian secara 

cermat terhadap hujjah atau dalil-dalil dalam melihat 

persoalan pembaruan, sehingga umat tidak terperosok 

kedalam kejelekan, karena yang diinginkan dalam dakwah 

adalah kebaikan. Adapun materi syari‟ah ini meliputi: 

ibadah (dalam arti khas), rukun Islam (syahadat, shalat, 

zakat, puasa, haji), mu‟amalah (dalam arti luas), al Qanunul 

Khas (hukum perdata) dan al Qanunul „A>m (hukum 

publik). 

c. Masalah Akhlak 

Secara etimologis, kata akhlak berasal dari bahasa Arab, 

jamak dari khuluqun yang berarti budi pekerti, perangai, 

dan tingkah laku atau tabiat. Sedangakan secara 

terminologi, pembahasan akhlak berkaitan dengan masalah 

tabiat atau kondisi temperature batin yang memengaruhi 

perilaku manusia.
10

Berdasarkan pengertian ini, maka ajaran 

akhlak Islam pada dasarnya meliputi kualitas perbuatan 

                                                           
10

 Rini Setiawati, Ilmu Dakwah, (Lampung:PUSKAMLA,2009), 28 
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manusia yang merupakan ekspresi dari kondisi 

kejiwaannya.
11

 

Materi akhlak ini diorientasikan untuk dapat 

menentukan baik dan buruk, akal, dan kalbu berupaya 

untuk menemukan standar umum melalui kebiasaan 

masyarakat. Karena ibadah dalam Islam sangat erat 

kaitannya dengan akhlak. Pemakaian akal dan pembinaan 

akhlak mulia merupakan ajaran Islam. Ibadah dalam Al-

Qur‟an selalu dikaitkan dengan takwa. Berarti pelaksanaan 

perintah Allah SWT. dan menjauhi larangannya. Perintah 

Allah SWT. selalu berkaitan dengan perbuatan-perbuatan 

yang tidak baik. Kebaikan dan kebahagiaan, bagi Ibnu 

Maskawih, adalah terletak pada kemampuan untuk 

mengaktualisasikan secara sempurna.  

Pesan dakwah adalah isi pesan komunikasi secara 

efektif terhadap penerima dakwah, pada dasarnya materi 

dakwah Islam, bergantung pada tujuan dakwah yang di 

capai sudah menjadi doktrin dan komitmen bahkan setiap 

muslim wajib berdakwah, baik itu secara perorangan 

ataupun dengan orang banyak, oleh karena itu dakwah 

harus terus di lakukan.Pesan dakwah tidak lain adalah Al-

Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan Al-Hadits 

                                                           
11

 Ibid., 29. 



22 

 

 

sebagai sumber utama yang meliputi aqidah, syariah dan 

akhlak dengan berbagai macam cabang ilmu yang di 

perolehnya. Jadi pesan dakwah atau materi dakwah adalah 

isi dakwah yang di sampaikan da‟i kepada mad‟u > yang 

bersumber dari agama Islam.
12

 

Salah satu unsur dakwah adalah mad‟u> yakni manusia 

yang merupakan individu atau bagian dari komunitas 

tertentu.
13

 Mad‟u> sebagai sentral dakwah yang hendak 

dicapai melalui dakwah untuk pemberdayaan masyarakat 

menuju lahirnya komunikasi. Maka, kepentingan dakwah 

itu berpusat kepada apa yang dibutuhkan oleh komunitas 

atau masyarakat (mad‟u >), dan bukan apa yang dikehendaki 

da‟i. dakwah berorientasi kepada kepentingan mad‟u> 

(mad‟u>>centered preaching), dan tidak kepentingan da‟i >. 

Asmuni Syukir, membagi tujuan dakwah menjadi 2 macam, 

yaitu terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Pertama, 

tujuan umum. Pada tujuan ini dakwah adalah upaya 

mengajak manusia, meliputi orang mukmin dan orang kafir 

atau musrik kepada jalan yang benar yang diridhoi oleh 

Allah SWT agar bahagia dan sejahtera di dunia dan di 

akhirat. Kedua, tujuan khusus ini meliputi: 

                                                           
12

 Jamaludin Kafi, Psikologi Dakwah, (Surabaya: Indah, 1997), 35. 
13

 Faizah, Lalu Muchsin Effendi, Psikologi Dakwah, (Jakarta: Kencana, 2006), 70. 
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a. Mengajak umat manusia yang sudah memeluk agama Islam untuk 

selalu meningkatkan taqwanya kepada Allah SWT. 

b. Membina mental agama (Islam) bagi kaum yang masih mualaf. 

c. Mengajak umat manusia yang belum beriman agar beriman kepada 

Allah SWT. 

d. Mendidik dan mengajar anak- anak agar tidak menyimpang dari 

fitrahnya.
14

 

Didalam pesan tabligh merupakan salah satu unsur penting 

ketika seseorang akan mau bertabligh, maka penting mengetahui 

karakter atau ciri-ciri pesan yang akan disampaikannya. Ketika 

seseorang akan menggunakan suatu media, baik mimbar, cetak, maupun 

elektronik, yang terbesit dalam pikiran penyiar, bukan hanya bagaimana 

cara menggunakan media-media itu, tetapi juga pesan apa yang akan 

disampaikan melalui media itu. Bagaimanapun, banyak bentuk pesan 

yang mungkin bisa disajikan dalam berbagai media, tapi masalahnya, 

apakah itu termasuk pesan tabli >gh atau bukan? Kesamaran atas 

perbedaan pesan tabligh dengan pesan bukan tabligh, akan membuat 

suatu media yang berlabel Islam misalnya, malah menyajikan pesan 

yang tidak semestinya. Sebaliknya, suatu media yang tidak berlabel 

Islam malah banyak menyajikan pesan-pesan tabligh. Oleh karena itu, 

maka menjadi penting batas-batas yang dapat memberikan ciri atau 

karakter pesan yang bermuatan tabligh dengan ciri pesan yang bukan 

                                                           
14

  Asmuni Syukir, Dasar- Dasar Strategi Dakwah Islam, (Surabaya: Al Ikhlas, 1983), 51-58. 
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bermuatan tabligh. Hal ini dimaksudkan agar para calon penyiar tabligh 

mendapat kejelasan batasan serta arah dari pesan yang akan 

disampaikan.
15

 

2. Unsur Dakwah 

Unsur-unsur dakwah adalah sebuah komponen yang terdapat dalam 

setiap kegiatan dakwah, seperti da‟i > (Pelaku Dakwah), mad‟u > (Mitra 

Dakwah ), maddah (Materi Dakwah yang meliputi aqidah, syar‟i, 

muamalah dan akhlak).  

a. Da‟i > ( Pelaku Dakwah ) 

Da‟i > sebagai komunikator, sudah barang tentu usahanya tidak 

hanya terbatas pada usaha menyampaikan pesan semata-mata, tetapi 

dia harus juga concern (perhatian) terhadap kelanjutan dari efek 

komunikasinya terhadap komunikan, apakahpesan-pesan sudah cukup 

membangkitkan rangsangan/dorongan bagi komunikan untuk 

melakukan usaha tertentu sesuai dengan apa yang diharapkan, ataukah 

komunikan tetap pasif (mendengar tetapi tidak mau melaksanakan). 

Karena komunikasi yang disampaikan itu membutuhkan follow up 

(suatu hal yang sangat kurang diperhatikan da’i>), maka setiap da’i> 

harus mampu mengidentifisir dirinya sebagai pemimpin dari 

kelompok (jamaahnya). Dalam hal kepemimpinan yung harus dimiliki 

oleh da’i> hal-hal dibawah ini merupakan faktor penunjang yang cukup 

penting untuk diperhatikan, yaitu diantaranya: 

                                                           
15

 Asep Kusnawan, Komunikasi Penyiaran Islam, (Bandung: Dehilman Production), 3-4. 
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1) Kebutuhan terhadap pengetahuan (need for knowledge) 

2) Kebutuhan pengembangan diri (need for achievement) 

3) Kebutuhan untuk membuktikan (need for improvement)
16

 

Seorang da’i> tidak hanya menyapaikan pesan/materi dakwah, akan 

tetapi perlu memperhatikan psikologis mad‟u >>>, mengingat bermacam-

macam tipe manusia yang dihadapi da’i> dan berbagai jenis antara dia 

dengan mereka serta berbagai kondisi psikologis mereka, setiap da’i> 

yang mengaharapkan sejuk dalam aktivitas dakwahnya harus 

memperhatikan kondisi psikologis mad‟u >>>.
17

 

Seorang da’i> juga harus mengetahui tentang cara menyampaikan 

dakwah tentang tauhid, alam semesta, dan kehidupan, serta apa yang 

di hadirkan dakwah untuk memberikan solusi, terhadap problematika 

yang di hadapi manusia, juga metode-metode yang dihadirkannya 

untuk menjadikan agar pemikiran dan prilaku manusia tidak salah dan 

tidak melenceng dari ajaran agama Islam.
18

 Dalam melaksanakan 

dakwah seorang da‟i > akan menjumpai berbagai persoalan, baik 

mengenai pengertian, tujuan dakwah, cara menghadapi mad‟u>, 

macam-macam jenis kegiatan yang harus di wujudkan dalam aktifitas 

dakwah, nilai-nilai agama dan moral yang harus kita cerminkan dalam 

masyarakat, sikap kita dalam menghadapi perubahan sosial kaitannya 

dengan relevansi dakwah.Orientasi dakwah menuju masyarakat 
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 Toto Tasmara, Komunikasi Dakwah, (Jakarta: Gaya Media Pratama,1997), 84. 
17

 Muhammad Munir, Metode Dakwah ,(Jakarta: Kencan, 2009), 58. 
18

 Muhammad Munir,Wahyu Ilaihi. Menejemen Dakwah, (Jakarta: Kencana, 2009), 23. 
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industri dan problem-problem lainnya. Dari berbagai macam problem 

itu boleh jadi kita berbeda pendapat filsafat yang kita anut atau kita 

miliki.
19

 

b. Mad‟u >( Penerima Dakwah ) 

Mad‟u> adalah manusia yang menjadi sasaran dakwah, atau manusia 

penerima dakwah, baik sebagai individu maupun kelompok, baik 

manusia yang beragama Islam maupun tidak, atau dengan kata lain 

manusia secara keseluruhan. Dakwah bertujuan untuk mengajak 

mereka untuk mengikuti agama Islam, sedangkan kepada orang-orang 

yang telah baragama Islam dakwah bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas iman, Islam dan ihsan. Muhammd Abduh membagi mad‟u> 

menjadi tiga golongan yaitu : 

1) Golongan cerdik cendikiawan yang cinta kebenaran, dapat berfikir 

secara kritis dan cepat dalam menagkapi persoalan. 

2) Golongan awam, yaitu orang kebanyakan yang belum dapat 

berfikir kritis dan mendalam, serta belum dapat menangkap 

pengertian-pengertian yang tinggi. 

3) Golongan yang berbeda dengan golongan kedua tersebut, mereka 

senang membahas sesuatu tetapi hanya dalam batas tertentu saja, 

dan tidak mampu membahasnya secara mendalam.
20

 

c. Maddah (Materi Dakwah) 

                                                           
19

 Hasan langgulung, Asas-Asas Pendididikan Islam, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1988), 10. 
20 Muhammad Munir,Wahyu Ilaihi. Menejemen Dakwah, (Jakarta: Kencana, 2009), 23. 
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Maddah/materi dakwah adalah isi pesan atau materi yang di 

sampaikan khatib kepada mad‟u>. Keseluruhan pesan yang lengkap dan 

luas akan menimbulkan tugas bagi khatib untuk memilih dan 

menentukan tema penyampaian/pesan dakwah. Sehingga nantinya 

dapatdisesuaikan dengan memperhatikan situasi dan kondisi serta 

waktu yang ketikapesan tersebut disampaikan kepada mad‟u >. Adapun 

pesan itu di kelompokanmenjadi tiga tema yaitu : Aqidah, Syariah, 

Akhlaq. Dalam hal ini sudah jelas yang menjadi maddah/materi 

dakwah adalah ajaran Islam itu sendiri. Secara umum materi dakwah 

dapat di klarifikasikan menjadi empat masalah pokok, yaitu : 

1) Masalah Aqidah ( Keimanan/Kepercayaan ) 

Aqidah berasal dari bahasa arab Aqidah yang bentuk 

jamaknya adalah aqa>‟id dan berarti faith belief 

(Keyakinan/Kepercayaan) sedang menurut Loouis Ma‟luf ialah 

mauqidah  alayh al-qalb wa al-dlamir. Yang artinya sesuatu yang 

mengikat hati dan perasaan.
21

 

Masalah pokok yang menjadi materi dakwah adalah aqidah 

Islamiyah. Aspek aqidah ini yang akan membentuk moral manusia. 

Oleh karena itu pertama kali yang di jadikan materi dalam dakwah 

Islam adalah masalah aqidah atau keimanan.
22

 

                                                           
21 Tim Penyusun Studi Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya, Pengantar Studi Islam, (Surabaya, 

2012), 84.  
22 Muhammad Munir,Wahyu Ilaihi, Menejemen Dakwah, (Jakarta: Kencana, 2009), 26. 
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Kalau kita berbicara tentang aqidah maka yang menjadi 

topik pembicaraan adalah masalah keimanan yang berkaitan 

dengan rukun-rukun iman dan peranannya dalam kehidupan 

beragama. Rukun iman meliputi : 

a) Iman kepada Allah 

b) Iman kepada Malaikat Allah 

c) Iman kepada Kita-kitab Allah 

d) Iman kepada Nabi dan Rasul 

e) Iman kepada Hari Kiamat 

f) Iman kepada Qadla dan Qadar 

2) Masalah Syariah (Hukum) 

Hukum atau syariah sering disebuat sebagai cermin 

peradaban dalam pengertian bahwa ketika ia tumbuh matang dan 

sempurna, maka peradaban mencerminkan dirinya dan hukum-

hukumnya. Pelaksanaan syariah merupakan sumber yang 

melahirkan peradaban Islam, yang melestarikan dan melindunginya 

dalam sejarah. Syariah yang menjadi kekuatan peradaban di 

kalangan kaum muslimin.
23

 Syar‟i> dalam Islam adalah hubungan 

erat dengan amal (lahir) nyata dalam rangka mentaati semua 

peraturan atau hukum Allah guna mengatur hubungan antar 

manusia dengan Tuhannya dan mengatur pergaulan hidup antar 

sesama manusia yakni meliputi: 
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 Ismail, Menjelajah Atas Dunia Islam, (Bandung: Mizan, 2000), 305. 
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a) Ibadah (dalam arti khas) 

Thaharah (bersuci) adalah merupakan keadaan yang terjadi 

sebagai akaibat hilangnya hadas atau kotoran.
24

 

b) Shalat adalah suatu ibadah yang mengandung perkataan dan 

perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri 

dengan salam. 

c) Zakat adalah ibadah maliyah yang diperuntukan memenuhi 

kebutuhan pokok orang-orang yang membutuhkan (miskin). 

d) Puasa adalah suatu ibadah yang diperintahkan Allah yang 

dilaksanakan dengan cara menahan makan dan minum serta 

hubungan seksual dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. 

e) Haji adalah perjalanan mengunjungi ke ka‟bah untuk melakukan 

ibadah tawaf, sa‟i >, wukuf dan manasik-manasik lain untuk 

memenuhi panggilan Allah SWT serta mengharapkan 

keridhoanya.
25

 

3) Muamalah  

Muamalah (hukum niaga) mengenai masalah hukum 

perniagaan atau perdagangan, dapat dibedakan menjadi dua 

macam, pertama bentuk perdagangan yang halal disebut ba’i>(jual 

beli) sedangkan yang haram disebut riba.
26

 

a) Munakahat (hukum nikah) 

                                                           
24

 Rahman Tinongan dkk., Fiqih Ibadah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 87.  

 
25 Rahman Tinongan dkk., Fiqih Ibada, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 209. 
26  Musthafa Kamal dkk., Fiqih Islam, cetakan II(Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), 352. 
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b) Waratsah (hukum waris) 

c) Muamalah (hukum jual beli) 

d) Hinayah (hukum pidana) 

e) Khilafah(hukum negara) 

f) Jihad (hukum peperangan dan perdamaian) 

Islam merupakan agama yang menekankan urusan 

mu‟amalah lebih besar posisinya dari pada urusan ibadah. Islam 

lebih banyak memperhatikan aspek kehidupan sosial dari pada 

aspek kehidupan ritual. Islam yang menjadikan seluruh bumi ini 

masjid, tempat mengabdi kepada Allah. Ibadah dalam muamalah 

disini, diartikan sebagai ibadah yang mencangkup hubungan 

dengan Allah SWT, Cakupan aspek muamalah jauh lebih luas dari 

pada ibadah. 

4) Masalah Akhlak 

Secara Etimologis, kata akhlak berasal dari bahasa arab, 

jamak dari Khuluqun yang berarti budi pekerti, perangai, dan 

tingkah laku atau tabiat. Kalimat-kalimat tersebut memiliki segi-

segi persamaan dengan perkataan. Khuluqun, yang berarti kejadian, 

serta erat hubungannya dengan khaliq yang berarti pencipta, dan 

mahluk yang berarti yang di ciptakan.  

Sedangkan secara termenologi maslah akhlak berkaitan 

dengan masalah tabiat atau kondisi temperatur batin yang 

mempengaruhi prilaku manusia. Ilmu akhlak bagi Al-Farabi, tidak 
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lain dari bahasaan tentang keutamaan-keutamaan yang dapat 

menyampaikan manusia kepada tujuan hidupnya yang tertinggi, 

yaitu kebahagiaan, dan tentang berbagai kejahatan atau kekurangan 

yang dapat merintangi, usaha pencapain tujuan tersebut.
27

  Iman 

adalah aqidah, Islam merupakan syar‟i, ihsan ialah akhlak. 

Terhadapa ketiga pokok ajaran Islam ini, ada beberapa pendapat 

ulama‟ antara lain: 

a) Ketiga komponen ini diletakan secara hirarki. Artinya mula-

mula orang harus memperteguh aqidah, lalu menjalankan 

syariat, kemudian menyempurnakan akhlak. Pada posisi puncak 

inilah maksud diutusnya Nabi SAW, yakni menyempurnakan 

akhlak. Dengan asumsi ini, maka untuk mengarahkan seseorang 

menjadi baik, pendakwah harus memperkuat imannya terlebih 

dahulu. Jika imannya telah teguh, barulah ia mengajarkan cara-

cara menjalankan agama. Jika ia dapat menjalakannya dengan 

benar, pendakwah berusaha membersihkan hatinya. Dengan hati 

yang bersih, ia akan merasa hidupnya dipantau oleh Allah SWT 

sehingga berakhlak mulia dan menjahui segala maksiat. 

b) Ketiganya diletakan secara sejajar. Maksudnya, aqidah yang 

bertempat di akal, syariat dijalankan anggota tubuh, dan akhlak 

berada dihati. Pendakwah mengajarkan bahwa menjalakan 

shalat harus dengan pikiran yang yakni, mematuhi syarat dan 
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rukunya, serta hati yang ikhlas. Banyak umat Islam yang 

menjalakan agamnya dengan keimanan yang tipis serta hati 

yang kurang bersih, sehingga tidak menghasilkan akhlak yang 

terpuji.
28

 

d. Sumber Pesan Dakwah 

1) Al- Qur‟an 

Al- Qur‟an adalah wahyu penyempurna. Seluruh wahyu 

yang diurunkan oleh Allah SWT kepada nabi- nabi terdahulu 

termaktub dan teringkas dalam al- Qur‟an. Dengan mempelajari 

al- Qur‟an, seseorang dapat mengetahui kandungan kitab taurat, 

Kitab Zabur, Kitab Injil, Shohifah (lembaran wahyu) Nabi Nuh 

a.s, Shohifah Nabi Musa a.s, dan Shohifah yang lain. Untuk 

mengetahui kandungan al- Qur‟an, kita bias menelaah antara lain 

kandungan surat Al-Fatihah yang oleh para ulama‟ dikatakan 

sebagai ringkasan al- Qur‟an. Dalam surat Al-Fatihah, terdapat 

tiga bahasan pokok yang sebenranya menjadi pesan sentral 

dakwah, yaitu aqidah (ayat 1-4), ibadah (ayat 5-6), dan muamalah 

(ayat 7).
29

 

2) Hadits Nabi 

Segala hal yang berkenaan dengan Nabi SAW yang 

meliputi ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat, bahkan ciri fisiknya 

dinamakan hadits. Untuk melihat kualitas kesahihan hadits, 
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 Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009), 336 
29 Ibid., 319. 
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pendakwah tinggal mengutip hasil penelitian dan penilaian ulama 

hadits, tidak harus menelitinya sendiri. Pendakwah hanya perlu 

cara mendapatkan hadist yang sohih dan memahami 

kandungannya. Jumlah hadits yang termaktub dalam beberapa 

kitab hadits sangat banyak. Terlalu berat bagi pendakwah untuk 

menghafal semuanya. Pendakwah cukup membuat klasifikasi 

Hadits berdasarkan kualitas dan temanya.
30

 

3) Pendapat Para Sahabat 

Orang yang hidup bersama Nabi SAW, pernah bertemu dan 

beriman kepadanya adalah sahabat Nabi SAW. Pendapat sahabat 

Nabi SAW memiliki nilai tinggi, karena kedekatan mereka dengan 

Nabi SAW dan proses belajarnya yang langsung dari beliau. 

Diantara para sahabat Nabi SAW, ada yang termasuk sahabaat 

senior dan sahabat yunior. Sahabat senior diukur dari waktu masuk 

Islam, perjuangan, dan kedekatannya dengan Nabi SAW. Hampir 

semua perkataan sahabat dan kitab- kitab hadits berasal dari 

sahabat senior. 

4) Pendapat para ulama‟ 

Pengertian ulama‟ disini dikhususkan orang yang beriman, 

menguasai ilmu keislaman secara mendalam dan menjalankannya. 

B. Teori Semiotika Ferdinand de Saussure 

1. Profil Ferdinand de Saussure 

                                                           
30 Ibid., 321. 
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Teori Semiotik ini dikemukakan oleh Ferdinand De Saussure 

(1857-1913). Dalam teori ini semiotik dibagi menjadi dua bagian yaitu 

penanda (signifier) dan pertanda (signified). Penanda dilihat sebagai 

bentuk atau wujud fisik dapat dikenal melalui wujud karya arsitektur, 

sedang pertanda dilihat sebagai makna yang terungkap melalui konsep, 

fungsi dan nilai-nlai yang terkandung didalam karya arsitektur. 

Eksistensi semiotika Saussure adalah relasi antara penanda dan 

petanda berdasarkan konvensi, biasa disebut dengan signifikasi. 

Semiotika signifikasi adalah sistem tanda yang mempelajari relasi 

elemen tanda dalam sebuah system berdasarkan aturan atau konvensi 

tertentu. Kesepakatan sosial diperlukan untuk dapat memaknai tanda 

tersebut.  

Menurut Saussure, tanda terdiri dari: Bunyi-bunyian dan gambar, 

disebut signifier atau penanda, dan konsep-konsep dari bunyi bunyian 

dan gambar, disebut signified. Saussure meletakkan tanda dalam 

kontek komunikasi manusia dengan melakukan pemilahan dengan 

melakukan apa yang di sebut signifier (penanda) dan signified 

(petanda). Signifier adalah bunyi yang bermakana atau coretan yang 

bermakna (aspek material), yakni apa yang dikatakan atau apa yang 

ditulis dan dibaca. Signified adalah gambaran mental, yakni pikiran 

atau konsep aspek mental dari bahasa. 

2. Teori Ferdinand De Saussure 

a. Signifier dan Signified 
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Saussure menyebutkan signifier sebgai bunyi atau coretan 

bermakna, sedangkan signified adalah gambaran mental atau 

konsep sesuatu dari signifier. Hubungan antara keberadaan fisik 

tanda dan konsep mental tersebut dinamaka signification. Dengan 

kata lain signification adalah upaya memberi makna terhadap 

dunia. 

Dalam berkomunikasi, seseorang menggunakan tanda 

untuk mengirim makna tentang objek dan orang lain akan 

menginterpretasikan tanda tersebut. Objek bagi Saussure disebut 

“referent”. Hampir serupa dengan Peirce yang mengistilahkan 

interpretant untuk signified dan object untuk signifier, bedanya 

Saussure memaknai “objek” sebagai referent dan menyebutkannya 

sebagai unsur tambahan dalam proses penandaan. Contoh: ketika 

orang menyebut kata “anjing” (signifier) dengan nada mengumpat 

maka hal tersebut merupakan tanda kesialan (signified). Begitulah, 

menurut Saussure, “Signifier dan signified merupakan kesatuan, 

tak dapat dipisahkan, seperti dua sisi dari sehelai kertas.” 
31

 

 Saussure mengembangkan bahasa sebagai suatu sistim 

tanda. Semiotik dikenal sebagai disiplin yang mengkaji tanda, 

proses menanda dan proses menandai. Bahasa adalah sebuah jenis 

tanda tertentu. Dengan demikian dapat dipahami jika ada hubungan 

antara linguistik dan semiotik. Saussure menggunakan kata 
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 Alex Sobur,“Analisis Teks Media: suatu pengantar untuk analsisi wacana, analisis semiotik, 
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„semiologi‟ yang mempunyai pengertian sama dengan semiotika 

pada aliran Pierce. Kata Semiotics memiliki rival utama, kata 

semiology. Kedua kata ini kemudian digunakan untuk 

mengidentifikasikan adanya dua tradisi dari semiotik. Tradisi 

linguistic menunjukkan tradisi-tradisi yang berhubungan dengan 

nama-nama Saussure sampai Hjelmslev dan Barthes yang 

menggunakan istilah semiologi. Sedang yang menggunakan teori 

umum tentang tanda-tanda dalam tradisi yang dikaitkan dengan 

nama-nama Pierce dan Morris menggunakan istilah semiotik. Kata 

Semiotika kemudian diterima sebagai sinonim dari kata semiology. 

Ahli-ahli semiotika dari aliran Saussure menggunakan 

istilahistilah pinjaman dari linguistik. Pada masa sesudah Saussure, 

teori linguistik yang paling banyak menandai studi semiotik adalah 

teori Hjelmslev, seorang strukturalist Denmark. Pengaruh itu 

tampak terutama dalam „semiologi komunikasi‟. Teori ini 

merupakan pendekatan kaum semiotika yang hanya 

memperhatikan tanda-tanda yang disertai maksud  (signal) yang 

digunakan dengan sadar oleh mereka yang mengirimkannya (si 

pengirim) dan mereka yang menerimanya (si penerima). Para ahli 

semiotika ini tidak berpegang pada makna primer (denotasi) tanda 

yang disampaikan, melainkan berusaha untuk mendapatkan makna 

sekunder (konotasi). 
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Menurut Saussure, tanda mempunyai dua entitas, yaitu 

signifier dan signified. Tanda menurut Saussure adalah kombinasi 

dari sebuah konsep dan sebuah sound-image yang tidak dapat 

dipisahkan. Hubungan antara signifier dan signified adalah 

arbitrary (mana suka). Tidak ada hubungan logis yang pasti 

diantara keduanya, yang mana membuat teks atau tanda menjadi 

menarik dan juga problematik pada saat yang bersamaan.
32

 

Pemikiran Saussure juga mempunyai gaung yang kuat 

dalam rumpun ilmu-ilmu sosial budaya secara umum dan akhirnya 

menjadi sumber ilham bagi sebuah paham pemikiran yang 

dinamakan strukturalisme. Prinsip-prinsip linguistik Saussure dapat 

disederhanakan kedalam butir-butir pemahaman sebagai sebagai 

berikut: 

1) Bahasa adalah sebuaha fakta sosial. 

2) Sebagai fakta sosial, bahasa bersifat laten, bahasa bukanlah 

gejala-gejala permukaan melainkan sebagai kaidah-kaidah 

yang menentukan gejala-gejala permukaan, yang disebut 

sebagai langue. Langue tersebut termanifestasikan sebagai 

parole, yakni tindakan berbahasa atau tuturan secara 

individual. 
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3) Bahasa adalah suatu sistem atau struktul tanda-tanda. Karena 

itu, bahasa mempunyai satuan-satuan yang bertingkat-tingkat, 

mulai dari fonem, morfem, klimat, hingga wacana. 

4) Unsur-unsur dalam setiap tingkatan tersebut saling menjalin 

melalui cara tertentu yang disebut dengan hubungan 

paradigmatic dan sintakmatik. Relasi atau hubungan-

hubungan antara unsur dan tingkatan itulah yang 

sesungguhnya membangun suatu bahasa. Relasi menentukan 

nilai, makna, pengertian dari setiap unsur dalam bangunan 

bahasa secara keseluruhan. 

Untuk memperoleh pengetahuan tentang bahasa yang prinsip-

prinsipnya yang telah disebut diatas, bahasa dapat dikaji melalui 

suatu pendekatan sikronik, yakni pengkajian bahasa yang 

membatasi fenomena bahasa pada satu waktu tertentu, tidak 

meninjau bahasa dalam perkembangan dari waktu ke waktu 

(diakronis). 
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 BAB III 

TRADISI SEDEKAH BUMI DESA CARANGREJO 

A. Profil Desa Carangrejo 

1. Gambaran Umum 

Desa Carangrejo merupakan salah satu desa yang berada di 

Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Desa Carangrejo 

Kecamatan Sampung terletak di bagian Barat Laut dari kabupaten 

Ponorogo. Luas wilayah Desa Carangrejo yaitu 455 Ha yang dibagi 

menjadi tanah sawah seluas 265 Ha, dan tanah pekarangan seluas 190 

Ha. Desa Carangrejo terdiri dari 5 Dukuh yaitu Dukuh Carangrejo, 

Dukuh Bulurejo, Dukuh Kalangan, Dukuh Plebon, dan Dukuh 

Tamansari.
1
  

Berdasarkan peta diatas, Desa Carangrejo Kecamatan Sampung 

Kabupaten Ponorogo memiliki batas wilayah sebagai berikut: 

Sebelah Utara  : Desa Tulung 

Sebelah Barat  : Desa Kunti, Desa Karangwaluh 

Sebelah Selatan  : Desa Glinggang, Desa Pulosari 

Sebelah Timur  : Desa Ringinputih
2
 

 

                                                           
1
 Arsip Desa Carangrejo 

2
 Arsip Desa Carangrejo 



40 
 

 

Gambar. 3.1 

peta wilayah Desa Carangrejo 

Desa Carangrejo memiliki banyak penduduk 5.175 jiwa yang 

terdiri dari 2.594 penduduk laki-laki dan 2.581 penduduk perempuan 

yang keseluruhannya menjadi 1753 KK. Mata pencaharian masyarakat 

Desa Carangrejo sebagian besar yaitu sebagai buruh tani sebanyak 

4.125 orang. Sedangkan petani sebanyak 10 orang, PNS sebanyak 32 

orang, TNI/Polri sebanyak 5 orang, Pedagang sebanyak 34 orang, 

Pertukangan sebanyak 6 orang.
3
 

Aksebilitas Desa Carangrejo menuju Kota Ponorogo sangat 

mudah, kurang lebih 15  km. Terdapat fasilitas yang tergolong lengkap 

seperti gedung sekolah antara lain 3 Sekolah Dasar, 3 TK, 1 Kelompok 

                                                           
3
 Arsip Desa Carangrejo 
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Paud. Selain itu juga terdapat fasilitas seperti masjid yang berjumlah 8, 

mushola 15, lapangan, Gelanggang Olahraga Desa dan fasilitas 

pendukung lainnya.
4
 

2. Potensi Desa Carangrejo 

Desa Carangrejo, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo 

merupakan desa dengan wilayah yang luas dan memiliki penduduk 

yang banyak. Desa ini memiliki 9 dukuh, 18 rukun warga, 68 rukun 

Tetangga, dengan luas wilayah lebih dari 716 hektar, dan berpenduduk 

sebanyak 8059 jiwa dengan 2444 KK. Kemudian terjadi pemekaran 

wilayah dikarenakan wilayah yang begitu luas inilah yang menjadi 

alasan pemekaran Desa Carangrejo menjadi Desa Carangrejo dan Desa 

Ringin Putih. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2011 

Tentang Pembentukan Desa Ringin Putih Kecamatan Sampung dan 

Desa Jrakah Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo.  

Pemecahan ini mengakibatkan Desa Carangrejo tinggal memiliki 5 

dukuh, yakni Dukuh Carangrejo, Bulurejo, Kalangan, Plebon, dan 

Tamansari, dengan jumlah penduduk 4868 jiwa, 1540 KK. Selain 

potensi wilayah luas dan penduduk banyak, Desa Carangrejo memiliki 

potensi wisata berupa  persawahan, perkebunan, pegunungan, serta 

situs makam leluhur yang  dapat dijadikan ikon  dalam proses 

pengembangan desa wisata.
5
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 Arsip Desa Carangrejo 

5
 Arsip Desa Carangrejo 
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3. ProgramTahun Wisata 

Desa Carangrejo melaksanakan berbagai program yang ditujukan 

untuk meningkatkan kemajuan desa. Ada beberapa program yang 

sudah dijalankan dan ada beberapa yang masih dalam tahap proses 

pelaksanaan. Program desa tersebut di antaranya pemberdayaan 

sumber daya manusia.  Dalam program pemberdayaan, dibutuhkan 

program penyuluhan dan pelatihan  yang bertujuan meningkatkan 

ketrampilan masyarakat setempat. Namun pelaksanaan pelatihan dan 

penyuluhan kepada masyarakat tersebut belum terlaksana.  

Program desa lainnya yaitu  pengembangan desa wisata dengan 

mengunggulkan wisata religi leluhur desa Carangrejo. Kompleks 

makam leluhur yang terletak di Dukuh Bulurejo merupakan tempat 

peristirahatan terakhir dari 3 tokoh penting desa. Ketiga tokoh tersebut 

adalah Sidiq Purmono, Mbah Doblang (Habib Syeh Muh.Samiun), dan 

Sabar Iman (Syeh Syarifudin). Beliau-beliau berperan penting dalam 

penyebaran agama Islam di Desa Carangrejo. Oleh sebab itu, kompleks 

makam ini pantas dijadikan sebagai situs bersejarah yang menjadikan 

Desa Carangrejo sebagai desa wisata. 

B. Prosesi Upacara Tradisi Sedekah Bumi 

1. Asal Usul Tradisi Sedekah Bumi 

Mengenai asal usul tradisi sedekah bumi ada beberapa versi 

sejarah yang dapat diambil. Beberapa versi tersebut penulis dapat dari 
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keterangan tokoh Desa Carangrejo dan Arsip yang dimiliki Kantor 

Desa Carangrejo. 

Versi pertama, dahulu Carangrejo ini kedatangan para Habib dari 

Yaman untuk mengembangkan Dakwah Islam. Habib  tersebut 

bernama Habib Syech Muhammad Sami’un Al Assegaf sahabat baik 

dari Habib Syech Al Maliki. Habib Syech Muhammad Sami’un adalah 

seorang ulama dari negeri Yaman. Beliu memiliki murid Ki Ageng 

Sabariman atau Syeh Sarifudin yang makamnya di Astana Sedayu, Ki 

Ageng Wongso Kusumo yang makamnya di Nogo Karangwaluh dan 

Ki Ageng Uluk yang makamnya di Dukuh Plebon.  

Bertepatan pada saat dakwah Islam di Desa Carangrejo, beberapa 

Habib ini menemukan permasalahan, yakni pada saat itu Desa 

Carangrejo kekurangan air untuk bercocok tanam yang kebutuhan 

sehari-hari.Lalu  langkah yang ditempuh oleh beberapa Habib ini 

adalah dengan membuat saluran air yang  diambil dari Bendungan 

Sumoro Bangun yang dialirkan menuju Hastono Sedayu. Mereka pun 

bermukim di Hastono Sasono Pangon Desa Biting Kecamatan 

Badegan. Konon dalam pengerjaannya memakan waktu kurang lebih 3 

Tahun untuk air bisa mengalir dari Bendungan Sumoro Bangun hingga 

Desa Carangrejo.
6
 

                                                           
6 Lihat pada transkrip wawancara kode 02/W/30-IV/2019 

 



44 
 

 

Pada waktu kedatangan para habib dari Yaman tidak lain untuk 

mengembangkan dakwah agama islam. Dalam dakwah tidak lepas dari 

pemenuhan air yang cukup atau untuk pengairan pertanian. Langkah 

yang ditempuh oleh Habbib Syeh Muhammad Sami’un Al Assegaf dan 

Habib Syeh Al Malik. Kedua Syeh tersebut masih keturunan raja 

mataram islam. dari keturunan raden santri atau pangeran singosari 

mataram islam dan magelang atau muntilan. Sekitar tahun 1790 saat 

masa VOC/ batavia.
7
 

Dengan mendapatkan amanat untuk membangunkan dakwah 

agama islam ke arah timur atau Madiun, Tuban, Pasuruan, Surabaya. 

Untuk upaya pemenuhan air, Syeh Sami’un Al Assegaf membuat 

saluran air yang diambil dari Bendungan Sumorobangun. Dan 

bermukim di Hastana Setono Pangon Desa Biting dengan bagi tugas. 

Habib Syeh Al Malik untuk menjaga di pintu air Bendungan 

Sumorobangun. Sedangkan Habib Syeh Sami’un Al Assegaf di 

Hastana Sedayu. Dalam pembuatan saluran atau sungai itu dibantu tiga 

pengikutnya, yaitu: Ki Ageng Sabariman (Syeh Sarifudin), Ki Ageng 

Wongso Kusumo  dan Ki Ageng Uluk. Konon dalam pengerjaannya 

memerlukan waktu kurang lebih 3 tahun atau alir bisa mengalir dari 

bendungan sampai Desa Carangrejo. 

Dalam kurun waktu 3 tahun air dari bendungan mengalir ke Desa 

Carangrejo. Rutin adanya pemantauan dan penyempurnaan sungai 

                                                           
7
 Ibid, 02/W/30-IV/2019 
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dengan adanya 4 pembagian pengawasan secara kontinu  perawatan 

dari gangguan sampah atau dedaunan kering yang menyumbat 

mengalirnya air. Dan dari gangguan tanah yang longsor sana-sini. 

Empat penjagaan yang setia dijaga dialiraan sungai sepanjang 

Bendungan Sumorobangun sampai Desa Carangrejo. Penjagaan kesatu 

dipintu brndungan sumoro bangun yang dijaga dengan penuh kesetiaan 

oleh Habib Syeh Al Malik yang bermukim dipuncak Hastana Setono 

Pangon Desa Biting. 

Dan sebagai bukti petilasan Habib Syeh Al Malik sampai sekarang 

dijadikan tempat peziarah seluruh warga baik dari purwantoro dan 

sekitarnya serta warga ponorogo dan sekitarnya. Dan bentuk 

pemukiman habib syeh al malik untuk berteduh dan bermukim, 

sekarang dibuat kan krapyak dan untuk mengenang sejarah 

perjuangannya diberikan batu nisan sebagai tonggak sejarah atau bukti 

sejarah. Semasa hidupnya, habib Syeh Al Malik beliau sambil beternak 

sapi dan kambing dan beranak pinak.
8
 

Ada juga sumber yang mengatakan bahwa saluran air tersebut 

dibuat oleh Mbah Doblang sendiri. Saat itu beliau bertapa di Hastana 

Sasono Pangon karena Desa Carangrejo kekurangan air. Lalu beliau 

mendapatkan petunjuk untuk menarik aliran air dari bendungan 

                                                           
8 Ibid, 02/W/30-IV/2019 
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Sumoro Bangun menuju Hastono Sedayu menggunakan tongkat 

(ranting kayu yang berada didekatnya saat bertapa). 
9
 

Sumber dari arsip yang dimiliki Kantor Desa Carangrejo pun 

menyebutkan lain, bahwa Sekitar tahun 1790 masehi diutuslah seorang 

tumenggung (Sidik Permono) dan ulama/penasehat Spiritual bernama 

Habib Syech Muhammad Sami’un Al assegaf yang dikenal dg julukan 

mbah Doblang. Mbah Doblang ini yang oleh beberapa prajurit dan 

para santri untuk membabat/ membuka hutan untuk pemukiman dan 

lahan bercocok tanam mulai dari Sumorobangun menyisir ke arah 

timur sampai disuatu tempat yg penuh dengan semak belukar dan 

hutan bambu sebagai pengingat daerah ini dinamai Desa Carangan. 

Maka mulailah tempat ini dijadikan pemukiman dan bercocok tanam.
10

 

Kemudian saran dan petunjuk dari Habib Syech Al Maliki (mbah 

Setono Pangon) agar membuat parit atau saluran air dari 

Sumorobangun menuju kelahan pertanian guna mengairi sawah-sawah 

atau ladang-ladang penduduk agar hasil panen bertambah banyak 

dengan senjata andalan Mbah Doblang yg berupa Teken (Tongkat) 

untuk membuat tanda alur aliran yg harus digali. Setelah ditandai maka 

dikerahkanlah warga yang dipimpin Mbah Sidik Permono dan Mbah 

Doblang beserta santri-santrinya bahu membahu gotong royong tanpa 

mengenal lelah mengali saluran.Penggalian ini diawasi dan dipantau 

                                                           
9
  Lihat pada transkrip wawancara kode 01/W/30-IV/2019 

10
 Lihat pada transkrip wawancara kode 03/W/01-V-2019 
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mbah Setono Pangon dari puncak perbukitan. Penggalian ini dpt 

diselesaikan hampir 4 tahun lamanya baru air dari sumorobangun dpt 

dialirkan kelahan/sawah warga untuk bercocok tanam. Kehidupan 

warga semakin membaik dan makmur melihat kondisi yang sudah 

memungkinkan ini Mbah Doblang sebagai seorang ulama dibantu para 

murid-muridnya mulai mengadakan pengajaran agama islam kepada 

warga. Kian hari semakin banyak warga yg ikut belajar dan pindah 

bermukim ke wilayah tersebut. Syiar Islam semakin pesat dan meluas 

seiring dengan meningkatnya kemakmuran dan kesejahteraan warga 

maka nama daerah ini diganti menjadi Carang Gumilang sebagai 

simbul ditanamlah bambu yang berwarna kuning atau disebut Carang 

Kuning.
11

 

Semenjak tahun 1817 tugas perluasan wilayah dan syiar agama 

islam diteruskan oleh murid dan santri-santrinya Mbah doblang antara 

lain: 

a. Syeh Syarifudin/ Mbah Sabariman meliputi wilayah 

Gebangan, Krajan, Kalangan, Carangrejo dan terus ke utara. 

Tugas ini dibantu oleh Kyai Hasan Basri ulama dari Kutai yg 

belajar pada Mbah Doblang 

b. Mbah Wongso mengadakan Syiar ke arah barat setelah wafat 

dimakamkan di (Mandan) Karangwaluh 

                                                           
11 Ibid, 02/W/30-IV/2019 
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c. Mbah Uluk mengadakan Syiar di wilayah Tamansari dan 

Plebon dipantau oleh Syech Syarifudin(Mbah Sabariman) 

dibantu oleh ulama ulama pendatang dan santri 

lainnya.semakin meluasnya wilayah dan penduduk semakin 

banyak munculah persoalan yg semakin komplek maka di 

tatalah sebuah sistem pemerintahan untuk mengatur dan 

mengendalikannya maka dibentuklah  sebuah Desa Carang 

Gumilang di ganti dengan nama Carangrejo dan dipimpin oleh 

seorang Palang sebagai Penguasa sekaligus penanggung jawab 

maka jadilah Desa Carangrejo yang terus berkembang sampai 

saat ini.
12

 

Selain wujud rasa syukur warga Desa Carangrejo diberikan Desa 

yang gemah, ripah loh jinawi, acara sedekah bumi diadakan untuk 

mengenang kejadian tersebut dan mengenang perjuangan para 

pendahulu Desa Carangrejo. Disadari atau tidak memang Desa yang 

subur makmur ini ada karena perjuangan dan tirakat para pendahulu 

yang telah wafat. 

 Sedekah bumi yang sebenarnya, hanyalah tasyakuran di Hastana 

Sasono pangon dengan menyembelih kambing kendit di bendungan 

Sumorobangun dan tasyakuran di Hastana Sedayu. Akan tetapi 

program pemerintah terkait dengan Tahun Wisata Kabupaten 

Ponorogo, maka Pemerintah Desa Carangrejo merangkai beberapa 

                                                           
12 Ibid, 02/W/30-IV/2019 
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acara yang sebenarnya diluar acara sedekah bumi yang sesungguhnya 

dan dijadikan satu prosesi dalam sedekah bumi.
13

 Namun tak berarti 

menghilangkan atau mengurangi inti dari prosesi sedekah bumi yang 

sesungguhnya. Dan hal ini pun juga telah disambut baik oleh tokoh 

Desa Carangrejo khususnya dan masyarakat Desa Carangrejo pada 

umumnya. 

2. Runtutan Acara Tradisi Sedekah Bumi 

Sedekah bumi dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Carangrejo 

selama 2 hari yakni, hari Kamis Kliwon dan Jumat Legi pada Bulan 

November. Pada hari Kamis pagi, prosesi pertama para perangkat Desa 

Carangrejo beserta BPD dan LPMD berziarah di makam Tokoh Desa 

Carangrejo, seperti Makam Eyang  Uluk yang berada di dukuh Plebon, 

Makam eyang Sidik Permono di Hastana Sedayu, Palang (Kepala 

Desa) Carangrejo dan tokoh masyarakat  serta tokoh agama terdahulu 

yang dianggap mempunyai jasa terhadap pembangunan dan babat Desa 

Carangrejo serta penyebaran agama Islam di Desa Carangrejo. 

Setelah itu prosesi kedua, arak-arakan tumpeng raksasa hasil 

bumi seperti buah, sayur dan satu tumpeng nasi raksasa beserta 

beberapa ayam panggang bertenngger diatasnya. Arak-arak-an ini 

dimulai dari Rumah Kepala Desa Carangrejo didukuh Plebon. 

Kemudian berjalan kearah Utara menuju embung beji. Disana terdapat 

pengucapan doa dari tokoh masyarakat dengan bahasa arab yang berisi 

                                                           
13 Ibid, 01/W/30-IV/2019 
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tentang bersyukur atas nikmat yang diberikan. Setelah pembacaan doa, 

satu tumpeng raksasa buah dan sayur diperebutkan di sana. Entah 

pejabat, masyarakat biasa berebut tumpeng menjadi satu. Dalam arak-

arakan ini juga disuguhkan kesenian gajah-gajahan dan kelompok 

sholawatan yang juga ikut mengarak tumpeng hasil bumi. Setelah 

acara berebut, juga terdapat kesenian reyog, persembahan dari putra-

putri berbakat dari Desa Carangrejo. 

Arak-arakan bukan hanya sampai disitu saja. Dilanjutkan 

kembali dari Embung Beji menuju Hastono Sedayu. Disana beberapa 

baskom makanan berisi ayam panggang telah berjejer banyak, kurang 

lebih 40 baskom. Satu tumpeng nasi raksasa dan 3 tumpeng hasil bumi 

di letakkan berdekatan dengan dikelilingi oleh seluruh masyarakat 

yang mengikui. Dilaksanakanlah disana doa bersama yang dipimpin 

oleh tokoh adat yang berisi syukur terhadap Tuhan, mendoakan para 

pendahulu  Desa Carangrejo yang telah meninggal dan juga sebagai 

rasa syukur. Setelah doa selesai seketika warga menyerbu tumpeng-

tumpeng dan baskom berisikan nasi dan ayam panggang  yang telah 

ada. Dipercaya oleh warga sekitar yang ikut berebut akan mendapat 

keberkahan dalam hidupnya.  

Pada Hari Kamis Legi, perangkat Desa Carangrejo dan 

beberapa tokoh agama serta tokoh adat menyelenggarakan 

penyembelihan kambing kendit di Bendugan Sumoro Bangun di Desa 

Biting. Kepala Kambing Kendit  tersebut dibungkus dan di hanyutkan 
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di Bendungan Sumoro Bangun, sangkan dagingnya dimasak bersama-

sama dan dimakan bersama-sama di Hastana Sasono Pangon di Desa 

Biting, Badegan. Menurut salah satu tokoh adat menyebutkan bahwa 

hal ini dilakukan karena permintaan atau memang sudah syarat dari 

dahulu, agar desa senantiasa makmur. 

Dilanjutkan prosesi yang terakhir dari rangkaian prosesi 

sedekah bumi Hari Kamis Kliwon sampai dengan Jum’at Legi.  

Prosesi yang paling akhir adalah dengan Mengawinkan air 

Sumorobangun dengan air Sendang Songo Beji. Hal ini dimaksudkan 

untuk simbol dan pancingan agar hujan segera turun. Dengan hujan 

segera turun, kembali hijaulah Desa Carangrejo yang dianggap 

gersang. 
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BAB IV 

TRADISI SEDEKAH BUMI DI DESA CARANGREJO 

 DALAM ANALISIS PESAN DAKWAH ISLAM  

A. Makna Sedekah Bumi  

Bagi masyarakat Desa Carangrejo sedekah bumi ini adalah suatu 

upacara adat yang paling ditunggu. Dimana tradisi ini sangatlah unik 

mengingat hanyalah setahun sekali. Mulai dari itu, berbagai makna secara 

umum sedekah bumi dapat dilihat, seperti: 

1. Solidaritas dan kerukunan 

Alam semesta beserta isinya diciptakan Tuhan demikian 

harmonisnya. Bahkan segala kehidupan yang ada di muka bumi ini sudah 

diskenariokan agar berjalan dengan teratur. Manusialah yang diharapkan 

mampu menjadi penguasa bumi, yang dapat  memperlakukan makhluk 

ciptaan-Nya secara arif dan bijaksana. Bahkan senantiasa mengingat 

Tuhannya serta selalu berbuat baik terhadap sesama. 

Kerukunan menyangkut keseimbangan sosial dalam masyarakat, 

dimana masyarakat berada dalam situasi bebas konflik tanpa pertikaian. 

Terkadang sulit untuk menciptakan kondisi yang benar-benar tenteram 

dan damai. Pertikaian yang terjadi dalam masyarakat bisa saja 

disebabkan oleh banyak faktor kepentingan. Dan kepentingan-

kepentingan yang bersinggungan inilah mengakibatkan 

ketidakharmonisannya hubungan dalam kehidupan bermasyarakat. 
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Tidak dapat dipungkiri bahwa sepanjang sejarah kehidupan 

manusia, pertikaian ini sulit dihindari.  Kerukunan sulit diciptakan 

lantaran manusia belum menyadari bahwa musuh sesungguhnya adalah 

dirinya sendiri dan bukan siapa yang ada dihadapannya. Padahal Tuhan 

menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna dan istimewa. 

Namun dengan karunia yang diberikan Tuhan ini, ternyata tidak 

membuat manusia sadar akan posisinya. 

Untuk itu dalam tradisi sedekah bumi ini, menjadikan warga desa, 

terutama warga desa Carangrejo untuk bersatu membangun tinggi rasa 

persatuan dan kerukunan. Hal ini ditunjukkan ketika bersa-sama 

membuat tumpeng raksasa dan mengaraknya keliling desa tanpa 

membedakan si miskin dan si kaya. 

2. Hiburan  

Dalam tradisi sedekah bumi ini sebagai ajang hiburan bagi warga 

Desa Carangrejo dan desa sekitarnya. Terlebih sedekah bumi 

memberikan suguhan tambahan kesenian, yakni gajah-gajahan, 

kelompok sholawatan dan kesenian Reyog Ponorogo. Hal itulah yang 

semakin membuat penontonnya sangat terhibur.  

3. Sarana mendekatkan diri kepada Tuhan 

Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda, Allah berfirman, 

“Barangsiapa yang memusuhi wali-Ku, maka Aku menyatakan perang 

terhadapnya. Tidaklah hamba-Ku mendekati-Ku dengan sesuatu yang 

lebih Kucintai daripada apa yang telah Aku wajibkan. Hamba-Ku tidak 

https://alquranmulia.wordpress.com/2014/02/25/definisi-wali-allah/
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henti-hentinya mendekatkan diri kepada-Ku dengan ibadah sunnah 

hingga Aku mencintainya. Ketika Aku mencintainya, Aku menjadi 

pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatan 

yang ia gunakan untuk melihat, menjadi tangan yang dia gunakan untuk 

menggenggam dan manjadi kaki yang dia gunakan untuk berjalan. Jika ia 

meminta kepada-Ku, pasti Ku-beri, dan jika memohon perlindungan-Ku 

pasti Kulindungi.” (HR Bukhari) 

Sarana mendekaatkan diri dalam sedekah bumi ini yaitu adanya ziarah 

makam para pendahulu yang telah meninggal. Ada lagi dengan berbagai 

shodaqoh untuk melancarkan dan mensukseskan acara sedekah bumi. 

Kemudian juga berbagai doa tahlil sebelum berebut tumpeng juga 

merupakan sarana mendekatkan diri kepada Allah. Terlebih dalam setiap 

rangkaian acara sedekah bumi dipimpin dan doa dan dituntun oleh 

beberapa tokoh agama (Kyai) di Desa Carangrejo.  

4. Meningkatkan kesejahteraan 

Acara tradisi sedekah bumi juga banyak  dimannfaatkan oleh para 

warga untuk berjualan. Terlebih banyak dari pengunjung yang tak hanya 

dari desa lokal akan tetapi banyak dari desa  sekitar. 

5. Peningkatan potensi  wisata 

Tradsi sedekah bumi utamanya memberikan tujuan peningkatan 

bagi sejumlah objek wisata di Carangrejo, seperti embung beji, daan juga 

makam sejumlah tokoh atau sesepuh di Carangrjo, Makam Mbah Doblang 
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misal. Hal inijuga mendukung Program Pemerintah Ponorogo terkait 

dengan tahun wisata yang sudah berjalan setahun belakangan. 

Selain itu, terdapat juga makna simbolik dalam peralatan atau 

perlengkapan yang digunakan dalam tradisi sedekah bumi, seperti: 

1. Tumpeng mempunyai bentuk kerucut sebagai tanda penghormatan 

kepada orang yang dituakan. Puncak tumpeng juga melambngkan keEsa-

an Allah. Dimana apapun yang dilakukan dalam hidup selalu menuju 

padaNya. Sedangkan badan tumpeng sebagai rasa syukur yang dapat 

dinikmati bersama-sama 

2. Nasi ambeng sebagai lambang permohonan keselamatan dari Maha 

Agung 

3. Hasil bumi, sebagai wujud rasa syukur atas panen yang bisa mencukupi 

kehidupan sehari-hari 

4. Bunga, sebagai lambang permohonan dari keharuman pribadi maupun 

Desa 

5. Penyembelihan kambing, dilakukan sebagai wujud rasa syukur yang 

diungkapkan oleh Warga Desa Carangrejo.  

6. Mengawinkan air bendungan Sumoro Bangun dengan Air  Sendang Beji, 

sebagai simbol untuk mempercepat turunnya hujan. 

B. Analisis Pesan Dakwah Tradisi Sedekah Bumi 

1. Analisis Semiotika Ferdinand de Saussure pada Tradisi Sedekah Bumi 

Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Ponorogo 
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Prosesi tradisi sedekah bumi mengandung beberapa makna. Penulis 

menganalisis menggunakan teori Semiotika Ferdinand de Saussure, 

melalui Signifier (penanda)  dan Signified (petanda). Telah disebutkan 

penulis dalam BAB II  bahwa tanda menurut Saussure adalah kombinasi 

dari sebuah konsep dan sebuah sound-image yang tidak dapat dipisahkan. 

Hubungan antara signifier dan signified adalah arbitrary (mana suka). 

Tidak ada hubungan logis yang pasti diantara keduanya, yang mana 

membuat teks atau tanda menjadi menarik dan juga problematik pada saat 

yang bersamaan. Berikut analisis penulis mengenai beberapa makna tanda 

yang ada dalam Prosesi Adat Sedekah Bumi: 

No. Sign (Tanda) Signifier (Penanda) Signified (Petanda) 

1. Prosesi tahlilan di 

makam para 

tokoh Desa 

Carangrejo 

Mengucapkan doa-doa 

tahlil seperti hidiyah Al 

Fatihah, Ayat Kursi, 

kalimah tahlil dan 

lainnya. 

Pemaknaan yang 

menciptakan hati 

yang lebih tenang 

dan juga sarana 

mendekatkan diri 

kepada Tuhan 

2. Prosesi arak-

arakan tumpeng 

dan berebut 

tumpeng hasil 

bumi serta 

tumpeng nasi 

Mengarak secara 

bersama-sama tumpeng 

raksasaa hasil bumi dan 

juga tumpeng nasi 

raksasa dengan puluhan 

ayam panggang yang 

Pemaknaan 

kebersamaan dan 

rasa syukur yang 

tercipta dari 

mengarak tumpeng 

hasil bumi. Berebut 
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raksasa ada disekelilingnya tumpeng hasil bumi 

mencerminkan rasa 

syukur yang tiada 

terkira dari warga 

Desa Carangrejo. 

3. Menyembelih 

Kambing Kendit 

di hastana Sasono 

pangon Desa 

Biting Kecamatan 

Badegan 

Menyembelih dan 

memasak daging 

kambing di hastana 

Sasana Pangon dan 

memakannya bersama. 

Untuk jeroan kambing 

didan dialirkan 

kebendungan Sumoro 

Bangun 

Pemaknaan yang 

tercipta dari 

penyembelihan 

kambing ini adalah 

sebuah kebersamaan 

dan pastinya wujud 

rasa syukur warga 

Desa carangrejo. 

Selanjutnya 

mengalirkan jeroan 

ke Bendungan 

Sumoro Bangun 

adalan simbol 

Persembahan yang 

telah turun temurun 

4. Mengawinkan air 

bendungan 

sumoro bangun 

Mencampur air 

bendungan Sumoro 

Bangun dengan air 

Dari mencampur 

kedua air dari  

bendungan Sumoro 
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dengan air 

sendang songo 

beji 

sendang songo Beji 

oleh salah seorang 

tokoh adat Desa 

Carangrejo 

BAngun dan 

Sendaang Songo 

Beji, tersirat makna 

untukmempercepat 

datangnya air hujan. 

Karena air dari 

kedua sumber mata 

air disatukan. 

2. Analisis Pesan Dakwah dalam Tradisi Sedekah Bumi 

Upacara sedekah bumi merupakan salah satu tradisi adat suku Jawa 

yang masih berkembang sampai saat ini. Kebudayaan ini mampu bertahan 

dalam perkembangan zaman modern seperti sekarang yang dimana zaman 

dipenuhi dengan budaya-budaya baru yang tumbuh dan bercorak kebarat-

baratan. Segala sesuatu yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan 

zaman secara otomatis adalah sesuatu yang memiliki nilai atau unsur 

tersendiri sehingga menjadikannya tetap diterima oleh masyarakat generasi 

lanjut. Salah satunya tradisi sedekah bumi ini. Jika dilihat dari kaca mata 

Islam, sesungguhnya budaya adat sedekah bumi itu memiliki pesan 

dakwah yang tersirat maupun tersurat. Dan hasil dari penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti melalui wawancara dan observasi, yang 

dikategorikan sebagai berikut. 

a. Akidah 
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Di desa Carangrejo, upacara adat sedekah bumi merupakan upacara 

adat masyarakat untuk menunjukkan rasa syukur manusia kepada 

Tuhan Yang Maha Esa atas rezeki yang telah diberikan melalui bumi 

melalui berbagai macam hasil bumi.  

Pesan dakwah akidah tersirat dalam makna bentuk tumpeng. 

Bentuk tumpeng yang kerucut menandakan bahwa segala yang 

dilakukan akan tertuju pada KeEsaan, yakni Tuhan. Puncak tumpeng 

lah yang bermakna Ketuhanan, Allah yang Maha Esa. 

Selain itu, kegiatan yang mencerminkan akidah dalam tradisi 

sedekah bumi ialah pengucapan La > ila >ha Illalla >h dalam tahlilan yang 

diadakan sebelum acara berebut tumpeng raksasa. Dalam hal ini 

tahlilan juga tak hanya menyebut kan La > ila >ha Illalla>h akan tetapi juga 

sholawat nabi.  

Jika dilihat dari pandangan pesan dakwah islam , ibadah yang ada 

didalam sedekah bumi itu sama dengan tujuan rohani dan agama yang 

ada didalam Akidah. Dimana tujuan rohani dan agama itu adalah 

sesuatu yang didalamnya terdapat unsur untuk meningkatkan pribadi 

manusia dari kesetiaan yang hanya kepada Allah semata. 

ُ أََحد    قُْل ُهَو ٱَّلله

Artinya: Katakanlah: Dia-lah Allah, Yang Maha Esa (Q.S Al 

Ikhlas:1) 

Lafadz ini lebih tepat dari lafadz “wahid”. Karena lafadz pada ayat 

pertama dari surah al-ikhlas ini menambahkan kepada makna “satu” 
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bahwa tiada sesuatu pun selainNya bersamanya. Yang pada intinya 

Allah berdiri sendiri dalam menentukan apapun terhadap makhluknya. 

Dan tidak ada sesuatupun yang menyerupaiNya. Hal ini sangat erat 

kaitannya dengan aqidah dalam hati mengenai penafsiran wujud Allah. 

Jadi tujuan agama tersebut adalah tujuan sebagai peribadatan 

manusia untuk mewujudkan kesetiaan dan ketakwaan hanya kepada 

Allah SWT. Karena sebagai manusia harus mempercayai bahwa tidak 

ada wujud apapun yang bisa memberikan nikmat kepadanya selain 

Allah SWT.  

Sebagian masyarakat Carangrejo percaya bahwa sedekah bumi itu 

mendatangkan kebaikan. Terlebih apabila bumi itu disedekahi. Karena 

masyarakat percaya apabila mereka ikhlas bersedekah pada bumi maka 

ia pasti akan ikhlas bersedekah kepada sesama manusia yang 

membutuhkan. Namun, kepercayaan itu tetap didasarkan pada 

keyakinan bahwa Allahlah yang menghendaki kebaikan tersebut. Maka 

dengan memanjatkan do’a kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui 

sedekah bumi masyarakat berharap agar bumi yang mereka huni selalu 

tenang dan tidak menimbulkan bencana bagi manusia. Didalam prosesi 

upacara adat sedekah bumi yang dilaksanakan didesa Carangrejo 

sendiri, di tengah acaranya diselipkan do’a bersama yang dipimpin 

oleh tokoh adat atau tokoh agama.  Pada intinya mereka memanjatkan 

do’a agar Tuhan selalu melindungi masyarakat Carangrejo dan Tuhan 
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selalu melimpahkan rahmat serta rezki bagi masyarakat desa 

Carangrejo. 

Tahlilan yang diadakan di kaki bukit Hastana Sedayu pun 

menunjukkan nilai akidah ketuhanan yang tak nyata. Membaca Ayat 

Kursi dan beberapa bacaan tahlil lainnya. Jadi, sedekah, rapalan doa 

dan tahlilan menunjukkan pesan dakwah akidah secara nyata. 

b. Syariah 

Sedekah itu merupakan salah satu materi  yang masuk dalam aspek 

syariah. Syariah sendiri merupakan salah satu materi ajaran yang 

bersumber dari Al-Qur’an yang berisi aturan-atauran atau ketentuan-

ketentuan dari Allah SWT. Dan syariah itu mengatur hubungan sesama 

manusia, namun merupakan implementasi dari aqidah. Artinya apabila 

seseorang sudah percaya dengan aturan Allah, maka ia akan senang 

hati untuk melaksanakannya.  

Sedekah tersebut diajarkan secara tidak langsung dalam tradisi 

sedekah bumi. Hal tersebut tampak dari keikhlasan para warga untuk 

membayar iuran yang ditarik dari desa untuk keperluan upacara adat 

sedekah bumi. Selain itu, pelajaran sedekah bumi tersebut juga dapat 

dipelajarai dari ketika para warga selesai melaksanakan khajatan 

bersama-sama, disana para warga saling memberi atau saling bertukar 

makanan atau jajanan yang mereka bawa masing-masing. Dan 

biasanya juga apa saja yang dipanen oleh masyarakat desa Carangrejo 

itu dijadikan bahan untuk berbagi dengan sanak saudara mereka. 
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Selain itu, prosesi menyembelih kambing untuk dimakan bersama-

sama adalah suatu pesan dakwah akidah tersirat yang disampaikan.  

Mereka yakin bahwa dengan bersedekah, mereka sudah membagi 

kebahagiaan kepada masyarakat lain, sehingga semuanya ikut 

merasakan. 

 

Dan ajaran yang terdapat pada sedekah bumi yang berupa sedekah 

itu sama dengan atauran dalam Islam, dimana Allah mengutus 

umatnya untuk saling berbagi. Baik melalui infak, zakat ataupun 

shodaqah. Karena dengan bershodaqah akan menjadikan manusia 

tersebut jauh dari sifat kikir dan tamak, sehingga akan membawa 

dampak positif bagi pola kehidupanya didunia. Selain itu pastinya 

dengan bersedekah manusia akan mendapatkan balasan yang luar biasa 

dari Allah di akhirat kelak. Oleh karena itu, memang relevan ajaran 

tentang sedekah dengan materi syariat. Karena sedekah merupakan 

bagian dari syariat Allah SWT. 

Bentuk ibadah tahlilan juga merupakan pesan dakwah secara 

syariah. Selain itu sholawatan juga bias dikatan dalam syariah. Hal-hal 

tersebut merupakan salah satu bentuk ibadah untuk sebagai sarana 

mendekatkan diri kepada Allah. 
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c. Akhlak 

Akhlak kepada Allah, akhlak ini bertolak pada pengakuan dan 

kesadasaran bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dalam tradisi sedekah 

bumi hal ini diwujudkan dengan segalanya  diniatkan atas rasa Syukur 

kepada Allah atas rezeki yang telah diterima, seperti membuat tupeng 

hasil bumi raksasa 

Akhlak terhadap sesama manusia, termasuk diri sendiri. Tradisi 

sedekah bumi memberikan hal yang posiif bagi diri masing-masing 

warga Desa Carangrejo. Karena dengan dilaksanakannya tradisi 

sedekah bumi solidaritas antar warga semakin erat. 

Kerukunan yang tercipta juga merupakan pesan dakwah  

bidang akhlak yang tersirat. Ajaran mengenai kerukunan adalah salah 

satu bentuk untuk tetap menjaga tali persaudaraan antar sesama 

warga. Sehingga menjauhkan sifat individuallisme dalam kehidupan 

bermasyarakat. Hal tersebut dapat dilihat pada kegiatan masyarakat 

saling membantu dan bergotong-royong bersama-sama untuk 

memenuhi segala kebutuhan upacara adat sedekah bumi. Dari situlah 

nilai kebersamaan itu didapatkan. Sehingga mencipatakan kerukunan 

tersendiri antar sesama warga. 

َ لَعَلَُّكْم  إِوََّما اْلُمْؤِمىُوَن إِْخَوةٌ فَأَْصِلُحوا بَْيَه أََخَوْيُكْم َواتَّقُوا اَّللَّ

 تُْرَحُمونَ 

Artinya: Sesunggguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, 

karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan 
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bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat (Q.S 

Hujurat:10) 

Persaudaraan sesama mukmin tegas, karenanya harus selalu 

dirawat dan secara kontinyu diupayakan. Persaudaraan sesama 

mukmin itu sangat kuat, sebagaimana ikatan kekerabatan, hal ini 

dipahami dari kata ikhwah yang sesungguhnya bentuk plural dari kata 

akh yang bermakna saudara senasab. 

Ditambah lagi makna dari tumpeng sendiri yakni sebagai lambing 

penghormatan kepada yang dituakan. Inilah bukti bahwa sedekah 

bumi menyiratkan banyak pesan dakwah yang seharusnya diteladani. 

Rapalan do’a atau tokoh desa biasanya menyebutnya ikrar juga 

mengandung pesan dakwah akhlak. Doa tersebut berisikan 

penghormatan kepada tokoh atau leluhur yang telah meninggal. 

Rapalan ikrarnya sebagai berikut: 

Nyelani atur dumateng sederek sepuh utawi enom sedoyo 

kulo sa’dremi nglanteraken hajatipun sederek jaler mila 

istri sedoyo wau caos muli matur kanjeng eyang sekalian 

pramilo dipun muli metri dipun suweni suap 

pandunganipun, rahayu wilujeng, wilujengo anggenipun 

sami satu gregriyo, wilujeng sa’kluarganipun sedoyo 

wilujengo sa’kluarganipun sedoyo, wilujengo sak pola 

tingkahipun sampun wonten alangan satunggal punopo 

kajawi sangking punikoingkah wayah kolo rumiyen 
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karibetan pengglih sa’kelebete karibetan penggalih 

ingkang wayah suwun idilantaran kanjeng eyang sekalian 

panembahan sampun kedatengan lan kinabulan panyuwuni 

pun ingkang wayah sedoyo sami sowan dateng ten balai 

deso sekalian panembahan mawi wilujeng. 

Sedoyo wau kagem saos dahar kajeng eyang sekalian 

sa’rene sampun kedateng sedoyo pikajengipun ingkang 

wayah sedoyo sami angleksanani nadaripuin ing dinten 

puniko mugi kanjeng eyang sekalian kreso nrimo sampon 

ngantos nagih tampo nyambut sageto luar ing dinten 

puniko kajawi sangking puniko ingkang wayah sedoyo 

sami idi anggenipun pados sandang lan pangan sa’lami 

nipun mugi sageto gampang gangsar pados sandang lan 

panen pari mugi lancar, drajatipun sageto semulur 

kebejanipun sageto kedateng sedoyo panyuwuni. 

Ingkah wayah sedoyo sami ngabekti wonten ing pesarean 

balai deso nipun kanjeng eyang panembahan sekalian. 

Dawuhi pun kanjeng eyang sekalian mugi kanjeng eyang 

dipun dawuhi nyoto idi ingkang bade kecadong asto kaleh 

kaembon sa’laminipun gesang ingkang wayah sedoyo 

sageto tetepo imanipun mentepo panggenanipun langgeng 

sami griyo geriyo sa’laminipun sa’kluarganipun sedoyo 

anggenipun sami ngabekti dating eyang skalian lan Tuhan 
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Yang Maha Esa 

Artinya: Sebagai kata pembuka kepada saudara semua yang 

terhormat, saya hanya sebagai pengatar hajat dari saudara-saudara 

sekalian, maka semua kehendak yang disampaikan kepada nenek 

moyang sekalian, maka dari itu dimohon dengan kemudahan hati 

atas do’a restunya keselamatan dan keutuhan dalam berkeluarga, 

semoga sehat seluruh keluarganya, selamat dalam melakukan 

seluruh kegiatan tidak ada halangan sesuatupun kecuali dari pada 

itu semua ananda dulu mempunyai masalah-masalah dalam 

kebingunan ananda minta lewat nenek moyang panembahan 

sekalian karena sudah terkabul seluruh permintaan anda, kami 

semua datang untuk persembahan dengan selamat di balai desa. 

Semua ini disajikan sebagai sajian kepada nenek moyang. 

Berhubung sudah tecapai semua keinginan kami semua 

melaksanakan nadar di hari ini semoga nenek moyang memberikan 

keberkahan kepada panen padi kami semua. Kami meminta do’a 

restu dalam mencari nafkah sandang, pangan selama-lamanya, 

dapat meningkatkan derajatnya dan mendapatkan keuntungan-

keuntungan serta dapat terkabul semua keinginannya. Semoga 

kami semua selalu diberi kesehatan, diberikan panen padi yang 

baik dan desa ini terhindar dari bahaya atau bencana apapun. Maka 

kita wewujudkan rasa syukur ini kepada arwah leluhur dan Tuhan 

Yang Maha Esa dengan mengadakan trdisi 
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sedekah bumi. 

3. Tanggapan Masyarakat terhadap Tradisi Sedekah Bumi 

Respon dari masyarakat terkait dengan tradisi sedekah bumi ini 

sangatlah positif. Ini terlihat dari banyaknya warga yang antusisas ikut 

dalam persiapan, pelaksanaan hingga pasca acara.  

Akantetapi setiap kegiatan atau agenda yang diadakan desa, ada 

yang pro dan juga ada yang kontra. Terkait dengan ketidakikutsertaannya 

beberapa orang dalam prosesi tradisi sedekah bumi adalah karena adanya 

gap antar pribadi. Menurut beberapa tokoh Desa Carangrejo beberapa gap 

antar pribadi ini tidak mempengaruhi jalannya acara dan prosesi sedekah 

bumi.  

Banyak kritik dan masukan untuk memperbaiki acara tradisi 

sedekah bumi, misalnya mendatangkan pejabat kabupaten atau provinsi 

untuk menunjang terkenalnya tradisi ini. Ada juga yang memberikan 

usulan terkait dengan ditiadakannya larung jeroan kambing di Bendungan 

Sumoro Bangun, meski daging dan lainnya dimasak dan dimakan bersama 

rasanya masih ada juga yang mengatakan hal itu mubadzir. 

Jika dilihat dari kaca mata agama islam, masih ada beberapa 

prosesi yang memang tidak diajarkan dalam ajaran islam. Prosesi tersebut 

seperti melarungkan jeroan kambing kendit di Bendungan Sumoro 

Bangun. Juga terdapat menyan dan dupa saat prosesi tahlilan di Hastana 

Sedayu, saat akan dilaksanakannya rebutan tumpeng.  



68 

 

 

Tokoh dan pejabat Desa Carangrejo pun sangat terbbukan dengan 

kritik dan masukan dari warganya. Akan tetapi, perbaikannya harus juga 

disesuaikan melalui musyawarah dan pendapat dari ahlinya adat di desa. 

Namun tidak menjadi halangan yang berarti untuk tetap melaksanakan 

acara sedekah bumi dari tahun ke tahun. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pesan Dakwah Akidah 

Pesan dakwah akidah tersirat dalam makna bentuk 

tumpeng. Bentuk tumpeng yang kerucut menandakan bahwa segala 

yang dilakukan akan tertuju pada KeEsaan, yakni Tuhan. Selain 

itu, kegiatan yang mencerminkan akidah dalam tradisi sedekah 

bumi ialah pengucapan  La > ila>ha Illalla>h dalam tahlilan yang 

diadakan sebelum acara berebut tumpeng raksasa. Dalam hal ini 

tahlilan juga tak hanya menyebut kan La > ila>ha Illalla>h akan tetapi 

juga sholawat nabi.  

2. Pesan Dakwah Syariah 

Sedekah itu merupakan salah satu materi  yang masuk 

dalam aspek syariah. Bentuk ibadah tahlilan juga merupakan pesan 

dakwah secara syariah. 

3. Pesan Dakwah Akhlak 

Rasa Syukur kepada Allah atas rezeki yang telah diterima, 

dengan membuat tupeng hasil bumi raksasa. Kerukunan yang 

tercipta juga merupakan pesan dakwah  bidang akhlak yang 

tersirat. Ditambah lagi makna dari tumpeng sendiri yakni sebagai 

lambing penghormatan kepada yang dituakan. . Rapalan do’a atau 

tokoh desa biasanya menyebutnya ikrar juga mengandung pesan 
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dakwah akhlak. Doa tersebut berisikan penghormatan kepada 

tokoh atau leluhur yang telah meninggal. 

4. Tanggapan Masyarakat Desa Carangrejo terhadap Tradisi 

Sedekah Bumi 

Setiap kegiatan yang diadakan oleh desa, ada pro dan ada 

juga yang kontra. Terkait dengan ketidak ikutsertaan beberapa 

orang dalam prosesi  tradisi sedekah bumi adalah hanya karena gap 

antar pribadi. Gap ini tidak mempengaruhi jalannya acara tradisi 

sedekah bumi. 

B. Saran 

1. Bagi Masyarakat desa Carangrejo 

Tradisi ini merupakan tradisi yang turun temurun dari 

nenek moyang. Harapannya bias terus dilaestarikan, 

dipromosikan agar dapat menambah edukasi serta income bagi 

warga desa. 

2. Bagi Pemerintah dan Sesepuh Desa Carangrejo 

Pelaksana bisa mengemas tradisi ini menjadi lebih menarik 

dan lebih dikenal oleh khalayak ramai. Untuk sesepuh desa 

Carangrejo diharapkan bisa mengambil ajalan alternative lain 

terkain dengan prosesi adat yang sekiranya bisa memancing 

kemusyrikan. Semoga tradisi ini tetap lestari dan tak lekang 

oleh zaman. 
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