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MOTTO 

” Yang penting bukan berapa kali aku gagal, tapi yang penting berapa kali 

aku bangkit dari kegagalan itu ” (Abraham Lincoln) 

 

 

” Jalani hidup ini dengan cinta, semangat dan ketulusan. Maka semuanya 

akan menjadi indah” 
(Penulis) 
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ABSTRAK 

Erny Dewi Astuti. C0104009. Cerita Rakyat Ki Kerta Bangsa di Dusun 
Prampogan Desa Payungan Kabupaten Semarang Jawa Tengah (Suatu 
Tinjauan Folklor). Skripsi: Jurusan Sastra Daerah Fakultas Sastra dan Seni Rupa 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
 Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah 
profil pemilik Cerita Rakyat Ki Kerta Bangsa di Dusun Prampogan, Desa 
Payungan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ? 
(2)Bagaimanakah bentuk dan isi Cerita Rakyat Ki Kerta Bangsa di Dusun 
Prampogan, Desa Payungan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang, Jawa 
Tengah ? (3) Bagaimanakah fungsi serta tanggapan dan penghayatan masyarakat 
terhadap keberadaaan Cerita Rakyat Ki Kerta Bangsa di Dusun Prampogan, 
Desa Payungan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ? 
(4) Bagaimanakah kekuatan kultural Cerita Rakyat Ki Kerta Bangsa di Dusun 
Prampogan, Desa Payungan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang, Jawa 
Tengah bagi masyarakat? 
 Penelitian ini bertujuan (1) Mendiskripsikan profil pemilik Cerita Rakyat 
Ki Kerta Bangsa di Dusun Prampogan, Desa Payungan, Kecamatan Kaliwungu, 
Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.(2) Menemukan bentuk dan isi Cerita 
Rakyat Ki Kerta Bangsa di Dusun Prampogan, Desa Payungan, Kecamatan 
Kaliwungu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.(3) Mendapatkan fungsi serta 
tanggapan dan penghayatan masyarakat terhadap keberadaaan Cerita Rakyat Ki 
Kerta Bangsa di Dusun Prampogan, Desa Payungan, Kecamatan Kaliwungu, 
Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.(4) Mendiskripsikan kekuatan kultural 
Cerita Rakyat Ki Kerta Bangsa di Dusun Prampogan, Desa Payungan, 
Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah bagi masyarakat. 
 Penelitian terhadap cerita rakyat Ki Kerta Bangsa, merupakan penelitian 
deskripsi kualitatif dengan metode sebagai berikut : sumber data dan data, teknik 
pengumpulan data (observasi langsung, wawancara, dan content analisis, 
validitas data), populasi dan sample, dan teknik analisis data. 
 Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa (1) Profil 
masyarakat Dusun Prampogan, Desa Payungan, Kecamatan Kaliwungu, 
Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, sebagai pendukung cerita Rakyat Ki Kerta 
Bangsa ditinjau dari segi deskripsi wilayahnya yaitu sebagian besar tanahnya 
adalah tanah basah yang dapat dijadikan sebagai mata pencaharian penduduknya 
yang sebagian besar bermata pencaharian sebagi petani. Agama yang dipeluk 
sebagian besar penduduk Prampogan adalah Islam. Tradisi-tradisi yang ada 
samapi saat ini masih dijag kelestariannya dengan baik mulai dari tradisi-tradisi 
kelahiran maupun sampai kematian. .(2) Bentuk dan isi cerita berisi tentang 
cerita Ki Kerta Bangsa merupakan legenda yaitu prosa rakyat yang dianggap 
olah sang empunya cerita sebagai suatu kejadian yang sungguh-sungguh pernah 
terjadi(3) Fungsi cerita antara lain: (a). Sebagai alat pemaksa dan pengawas agar 
norma-norma Masyarakat selalu dipatuhi anggota kolektifnya.(b). Sebagai sarana 
pendidikan yang dapat dijadikan cerita pengantar tidur bagi anak dan juga contoh 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xvi 

dalam memberikan pendidikan kepada anak(c) Sebagai Sarana Hiburan karena 
dalam acara sadranan terdapat musik campursari dan arak-arakan sesajen 
sehingga membuat masyarakat merasa terhibur.(d) Fungsi ekonomi yang dapat 
memberikan rejeki tambahan bagi masyarakat setempat yaitu dengan menjual 
jasanya sepoerti ojek, menjual makanan dan minuman, serta tempat parkir(4) 
Tanggapan dan penghayaan Cerita rakyat Ki Kerta Bangsa samapi saat ini masih 
cukup terjaga dengan baik oleh masyarakat setempat maupun para pendatangnya. 
Mereka menganggap tempat tersebut tempat yang kerramat yang dapat 
mengabulkan sebuah permintaan yang wajib kita jaga dan dilestarikan(5) 
kekuatan kultural cerita rakyat Ki Kerta Bangsa merupakan sebuah ritual yang 
tidak dapat dilepaskan dari Cerita rakyat Ki Kerta Bangsa. Ritual sadranan 
tersebut dilakukan setiap tahunnya tiap bulan Bakda Mulud dengan arak-arakan 
sesejen oleh masyarakat Prampogan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu daerah yang memiliki banyak budaya berupa folklor adalah 

Kabupaten Semarang Jawa Tengah. Di antara folklor lisan  yang masih 

dilestarikan keberadaannya adalah sebuah cerita rakyat Ki Kerta Bangsa yang 

terdapat di Dusun Prampogan, Desa Payungan, Kecamatan Kaliwungu. 

   Folklor adalah sebagian dari kebudayaan suatu kolektif macam apa saja 

secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun 

disertai contoh dengan gerak isyarat atau alat Bantu. Folklor yang berupa karya 

sastra lahir dan berkembang dalam masyarakat tradisional dan disebarkan di 

antara kolektif tertentu dalam waktu yang cukup lama disebut juga cerita lisan. 

Folkor hanya merupakan sebagian kebudayaan yang penyebarannya pada 

umumnya melalui tutur kata atau lisan, itulah sebabnya ada yang menyebut 

sebagai tradisi lisan (oral tradition) (James Dananjaya, 1984 ; 2). Sastra lisan 

merupakan bagian dari suatu kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di 

tengah-tengah masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun secara lisan 

sebagai milik bersama. Sastra lisan merupakan pencerminan situasi, kondisi, dan 

tata krama masyarakat pendukungnya. Pertumbuhan dan perkembangan sastra 

lisan suatu masyarakat merupakan pertumbuhan dari gerak dinamis pewarisnya 
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dalam melestarikan nilai budaya leluhur. Dalam hal ini, sastra lisan berperan 

sebagai modal apresiasi sastra yang telah membimbing anggota masyarakat ke 

arah pemahaman gagasan-gagasan berdasarkan praktik. Apresiasi sastra itu telah 

menjadi tradisi selama berabad-abad sebagai dasar komunukasi ciptaan yang 

berdasarkan sastra lisan. Dengan demikian, sastra lisan itu akan lebih mudah 

digauli sebab ada unsurnya yang mudah dikenal oleh masyarakat (Depdikbud, 

1998;1) 

 Cerita rakyat sebagai bagian dari folklor merupakan cerita lisan yang 

telah lama hidup dalam tradisi suatu masyarakat. Cerita rakyat dapat 

dikategorikan dalam ragam sastra lisan. Sastra lisan merupakan manifestasi 

kreatifitas manusia yang hidup dalam kolektifitas masyarakat yang memilikinya 

dan diwariskan turun temurun secara lisan dari generasi ke generasi. Cerita lisan 

lahir dari masyarakat  tradisional yang selalu memegang teguh tradisi lisannya. 

Cerita lisan bersifat anonim, sehingga sulit untuk diketahui sumber aslinya serta 

tidak memiliki bentuk yang tetap. Cerita lisan sebagian dimiliki oleh masyarakat 

tertentu yang digunakan sebagai alat untuk menggalang rasa kesetiakawanan dan 

alat bantu untuk membuat ajaran sosial budaya yang berlaku di masyarakat 

tersebut. Sebagai produk sosial sastra lisan mempunyai kesatuan dinamis yang 

bermakna sebagai nilai dan peristiwa jamannya (Goldman, dalam Sapardi Djoko 

Damono, 1984 ; 42). 

 Salah satu folklor adalah cerita rakyat. Namun, jika folklor itu belum 

diakui atau dipercaya oleh masyarakat, maka bukan termasuk cerita rakyat. 

Cerita rakyat penyampaiannya secara turun temurun dan berturut-turut dari 
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seseorang kepada orang lain tanpa penekanan pada sumber aslinya, cenderung 

mengarah pola yang bersifat rata-rata serta tidak memiliki bentuk yang tetap. 

Dengan adanya sifat-sifat itu, memungkinkan perubahan yang dialami oleh 

penuturnya untuk tidak mampu mengingat seluruh isi cerita secara urut dan 

lengkap (Wahyanto Andri Wibowo, 2003 : 4). 

 Penelitian terhadap karya sastra lisan perlu dilakukan karena cerita rakyat 

mengungkapkan kepada kita bagaimana kelompok masyarakat pemilik atau 

pendukung cerita rakyat itu berfikir. Cerita rakyat juga mengabadikan, 

melestarikan apa yang dirasa penting oleh masyarakat pendukungnya. Sampai 

sekarang masih banyak folkor yang belum diteliti, dicatat atau dibukukan 

sehingga tidak hanya dikenal oleh masyarakat luas. Hal ini disebabkan usaha-

usaha penelitian, pencatatan, maupun penerbitan-penerbitan buku-buku 

mengenai folklor atau cerita rakyat masih minim sekali. Cerita rakyat yang 

dituturkan secara lisan dari generasi ke generasi berikutnya banyak dijumpai di 

berbagai daerah. Misalnya cerita rakyat yang berkembang di daerah Kabupaten 

Semarang adalah cerita rakyat Ki Kerta Bangsa yang terletak di Dusun 

Prampogan, Desa Payungan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang, Jawa 

Tengah. Cerita rakyat Ki Kerta Bangsa memiliki cerita yang dipercaya 

keberadaannya oleh masyarakat setempat maupun sekitarnya. Bermula dari 

cerita tersebut merupakan sosok prajurit Kraton Mataram yang sakti, berwibawa, 

berbudi pekerti luhur, dan baik, maka banyak yang datang sekedar mengadakan 

doa mencari berkah atau sering disebut “ngalap berkah”. Kebanyakan yang 

datang ke makam Ki Kerta Bangsa untuk ngalap berkah adalah para pedagang, 
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Pegawai Negeri sipil, dan yang lainnya agar dalam melaksanakan pekerjaan 

dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada suatu halangan. 

 Menurut cerita yang disampaikan oleh Juru Kunci makam yaitu Mbah 

Reso, mengatakan bahwa Ki Kerta Bangsa adalah seorang prajurit Kraton 

Mataram yang kala itu Panembahan Senapati sebagai rajanya. Sebagai seorang 

prajurit kraton Ki Kerta Bangsa merupakan salah satu prajurit yang mumpuni 

karena memiliki sifat dan ilmu yang dimiliknya. Ki Kerta Bangsa juga memiliki 

2 buah senjata yaitu keris Kyai Blencok dan tombak Kyai Ceblok yang 

didapatkannya dari salah seorang gurunya. Ki Kerta Bangsa tumbuh di 

lingkungan keraton membuat menjadi sosok prajurit yang disegani di antara 

prajurit lainnya. Banyak pelajaran didapatnya dari lingkungan keraton berupa 

ilmu kejawen, strategi perang, maupun kepemimpinan yang membuatnya sangat 

mumpuni menjadi seorang prajurit keraton. Keraton sendiri merupakan sebuah 

pusat pemerintahan di mana semua hal yang menyangkut kehidupan orang 

banyak diatur di dalamnya. Banyak orang yang mengabdi kepada keraton dan 

raja yang memimpinnya, sebab semua perkataan raja merupakan kebenaran dan 

tidak boleh dilawan atau ditolak. Tetapi dengan perkembangan zaman sekarang 

ini banyak keraton-keraton di Indonesia memilki peran hanya sebagai pusat 

pemeliharaan kebudayaan bukan sebagai pusat dari pemerintahan seperti zaman 

dahulu. Keberadaan cerita rakyat Ki Kerta Bangsa yang terletak Dusun 

Prampogan, Desa Payungan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang, Jawa 

Tengah merupakan salah satu bentuk cerita rakyat yang memiliki ajaran-ajaran 

yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. 
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 Manusia sebagai makhluk sosial hendaknya dapat menjadi seseorang 

yang dapat dipercaya oleh orang lain. Sebab untuk menjadi seseorang yang dapat 

dipercaya tidaklah mudah, karena kepercayaan merupakan salah satu modal 

menjadi seorang pemimpin. Menjadi seorang pemimpin merupakan sebuah 

kehormatan kerena mendapat sebuah kepercayaan dari orang yang memilihnya. 

Sosok Ki Kerta Bangsa dikenal sebagai seorang pemimpin pasukan kraton yang 

menjadi kepercayaan oleh Panembahan Senapati dalam memimpin pasukan 

Mataram ke Semarang untuk merebut wilayah Semarang dari tangan Batavia. 

Hal tersebut diterima olah Ki Kerta Bangsa dan dilaksanakan dengan sebaik 

mungkin. Ini wujud dari seorang pemimpin yang rela berkorban untuk negaranya 

agar tetap menjadi satu. Dengan menerima tugas dari Panembahan Senapati 

untuk memimpin pasukan ke Semarang merupakan sebuah wujud kerelaan Ki 

Kerta Bangsa. Banyak hal yang ditinggalkan oleh Ki Kerta Bangsa di Mataram 

termasuk keluarganya, tetapi demi semua tugas itu beliau rela untuk 

meninggalkannya. 

 Kerja keras merupakan kunci untuk mendapatkan apa yang diinginkan 

maupun untuki menjadi sukses. Semua orang pasti memiliki cita-cita yang ingin 

diwujudkan, dan itu seharusnya dapat dikejar dengan sepenuh hati dan berjuang 

tanpa mengenal lelah  Hal itu pula yang dikerjakan oleh Ki Kerta Bangsa dalam 

mendapatkan 2 buah senjatanya yaitu Kyai Blencok dan tombak Kyai Ceblok 

dengan tidak mudah dan harus melalui beberapa ujian dari gurunya. Semua itu 

terlihat saat Ki Kerta Bangsa sedang belajar berbagai ilmu dari para gurunya. 

Banyak rintangan yang harus ditempuhnya, diantaranya adalah bersemedi atau 
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tapa kungkum selama 40 hari. Semedi atau tapa adalah salah satu contoh hidup 

prihatin dalam rangka  lebih mendekatkan diri terhadap Tuhan YME. Orang 

dahulu suka bersemedi atau bertapa untuk lebih mendekatkan diri terhadap sang 

Penciptanya. 

 Menghormati orang tua atau orang yang lebih tua merupakan sebuah 

kewajiban sebagai orang yang lebih muda. Ini merupakan ajaran yang dapat 

ambil dari cerita rakyat Ki Kerta Bangsa melalui sosok Ki Jaga Bela dan Ki 

Rangging yang sering mengunjungi Ki Kerta Bangsa yang dianggapnya lebih tua 

dan mempunyai ilmu yang lebih dari pada keduanya. Dengan mengunjungi 

orang tua merupakan sebuah bentuk rasa hormat dan mengahargai orang tua. 

Perkawinan antara saudara sekandung janganlah sampai dilakukan, sebab 

perkawinan yang mempertemukan antara dua darah yang sama maka akan terjadi 

cacat pada anaknya. Pada cerita ini dapat dilihat antara Desa Payungan dimana 

Ki Jaga Bela tinggal dan Desa Bulak dimana Ki Rangging tidak boleh terjadi 

perkawinan, karena keduanya merupakan saudara sekandung. Sampai sekarang 

penduduk kedua desa itu masih percaya dengan hal tersebut. 

 Ki Kerta Bangsa juga memiliki ilmu yang hebat dan siapapun tidak tahu 

ilmu apa yang dimilikinya. Pada saat penyerangan di Semarang banyak pasukan 

Batavia yang mencoba untuk membunuh dengan berbagai cara tetapi hal itu 

selalu gagal dan malah berbelok arah atau menyerang dirinya sendirti atau 

temannya sendiri. Dengan ilmu yang dimilikinya itu Ki Kerta Bangsa dapat 

selamat dari serangan maupun kejaran pasukan Batavia hingga selamat dan 

sampai di Dusun Prampogan dan dimakamkan di tempat itu. Dengan ilmu yang 
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dimilikinya titu membuat makam Ki Kerta Bangsa banyak dikunjungi oleh para 

peziarah karena dipercaya memiliki kekuatan yang dapat mengabulkan segala 

permintaan. 

 Masyarakat yang memegang teguh adat istiadat dan tradisi dari nenek 

moyangnya masih mempercayai kekuatan-kekuatan magis yang ada di 

sekitarnya. Berkat ketokohan dari Ki Kerta Bangsa banyak orang yang datang 

untuk mencari wahyu atau ‘ngalap berkah’. Hari-hari khusus yang banyak 

dikunjungi oleh para peziarah adalah setiap malam Selasa Kliwon dan Jumat 

Kliwon, karena dipercaya segala permintaannya dapat terkabulkan. Menurut 

keterangan juru kunci sudah ada beberapa orang yang datang dan keinginannya 

dapat tercapai, tetapi semua itu tergantung dari pribadi masing-masing dan mau 

berusaha, tawakal dan bekerja keras. Setelah keinginannya terkabul maka orang 

tadi harus mengikuti tradisi nyadran minimal sekali saja. 

 Masyarakat Dusun Prampogan, Desa Payungan, Kecamatan Kaliwungu, 

Kabupaten Semarang, Jawa Tengah dan sekitarnya masih mempercayai cerita 

rakyat Ki Kerta Bangsa. Oleh karena itu pada saat bulan Bakda Mulud 

masyarakat Dusun Prampogan mengadakan upacara ritual sadranan. Sadranan 

adalah suatu tradisi ziarah leluhur dengan prosesi penyampaian doa dan kenduri 

yang dilaksanakan oleh warga setempat. Dalam upacara ini juga diadakan 

pembersihan atau pencucian 2 senjata Ki kerta Bangsa yaitu keris Kyai Blencok 

dan tombak Kyai Ceblok, dan juga penggantian kain mori atau lurup sebagai 

penutup makam. Sebagai pelaksanaan upacara tradisional sadranan masyarakat 

selalu membuat ubarampe serta sesaji yang nantinya dibagi-bagikan kepada para 
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pengunjung. Dan juga kain mori atau lurup lama hasil penggantian akan 

diberikan kepada para pengunjung yang memintanya untuk dijadikan sebagai 

jimat. Kemudian dilanjutkan silaturahmi kepada orang tua atau orang yang 

dianggap lebih tua.  

 Alasan khusus yang melatarbelakangi peneliti mengambil objek 

penelitian Cerita Rakyat Ki Kerta Bangsa adalah peneliti tetarik untuk 

melakukan penelitian lapangan untuk tujuan melakukan pendokumentasian dari 

cerita tersebut. Selain itu peneliti tertarik dengan adat atau tradisi yang dilakukan 

oleh masyarakat Dusun Prampogan dalam merawat serta melestarikan cerita 

rakyat tersebut, selain itu juga tertarik oleh kepercayaan yang ditimbulkan 

dengan adanya Makam Ki Kerta Bangsa yang dapat menarik perhatian 

masyarakat setempat maupun sekitarnya untuk mencari berkah atau ngalap 

berkah. 

Dari semua keterangan di atas, akan dapat diketahui sejauh mana 

masyarakat memahami dan mengerti Cerita Rakyat Ki Kerta Bangsa, peneliti 

ingin mengungkapkan sejauh mana masyarakat mempercayai tempat tersebut, 

maka peneliti mengambil judul : Cerita Rakyat Ki Kerta Bangsa di Dusun 

Prampogan, Desa Payungan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang, 

Jawa Tengah (Suatu Tinjauan Folklor). 

 
B. PERUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 
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1. Bagaimanakah profil pemilik Cerita Rakyat Ki Kerta Bangsa di Dusun 

Prampogan, Desa Payungan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang, 

Jawa Tengah? 

2. Bagaimanakah bentuk dan isi Cerita Rakyat Ki Kerta Bangsa di Dusun 

Prampogan, Desa Payungan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang, 

Jawa Tengah? 

3. Bagaimanakah fungsi serta tanggapan dan penghayatan masyarakat terhadap 

keberadaaan Cerita Rakyat Ki Kerta Bangsa di Dusun Prampogan, Desa 

Payungan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah? 

4. Bagaimanakah kekuatan kultural Cerita Rakyat Ki Kerta Bangsa di Dusun 

Prampogan, Desa Payungan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang, 

Jawa Tengah bagi masyarakat? 

 
C. TUJUAN PENELITIAN 

 
  Tujuan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, 

kerena dengan tujuan itulah dapat diketahui apa yang hendak dicapai. Adapun 

tujuan yang hendak dicapai dalam pembahasan cerita ini adalah sebagai berikut : 

1. Mendiskripsikan profil pemilik Cerita Rakyat Ki Kerta Bangsa di Dusun 

Prampogan, Desa Payungan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang, 

Jawa Tengah. 

2. Mendiskripsikan bentuk dan isi Cerita Rakyat Ki Kerta Bangsa di Dusun 

Prampogan, Desa Payungan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang, 

Jawa Tengah.. 
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3. Mendiskripsikan fungsi serta tanggapan dan penghayatan masyarakat 

terhadap keberadaaan Cerita Rakyat Ki Kerta Bangsa di Dusun Prampogan, 

Desa Payungan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 

4. Mendiskripsikan kekuatan kultural Cerita Rakyat Ki Kerta Bangsa di Dusun 

Prampogan, Desa Payungan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang, 

Jawa Tengah bagi masyarakat. 

 
D. MANFAAT PENELITIAN 

Dalam hal manfaat yang berkaitan dengan penelitian ini, dilihat dari 

objek kajian, dan tujuan yang dicapai maka manfaat yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini terdiri dari dua hal yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :  

a. Mampu menggunakan dan memanfaatkan teori folklore serta teori  

resepsi sastra untuk dapat mengetahui bentuk dan isi yang terkandung 

dalam cerita rakyat Ki Kerta Bangsa, serta penghayatan terhadap Cerita 

Rakyat Ki Kerta Bangsa bagi masyarakat pendukungnya. 

b.Menambah khasanah penelitian folklor di tanag air. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah : 

a. Pendokumantasian cerita rakyat Ki Kerta Bangsa bagi masyarakat 

setempat maupun sekitar serta Pemerintah Kabupaten Semarang. 
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b.Bahan pertimbangan Pemerintah Kabupaten Semarang terkait dengan 

keberadaan cerita rakyat Ki Kerta Bangsa sebagai salah satu aset 

pariwisata di Kabupaten Semarang. 

 

 
BAB II  

LANDASAN TEORI 

A. Pengertian Folklor 

Kata folklor secara etimologis berasal dari bahasa Inggris folklore, kata 

dasarnya folk dan lore. Folk adalah sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri 

pengenal fisik, sosial, dan kebudayaan, sehingga dapat dibedakan dari kelompok-

kelompok lainnya. Sedangkan lore adalah tradisi folk, yaitu sebagian 

kebudayaan, yang diwariskan secara turun temurun secara lisan atau melalui 

suatu contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat. 

Jadi definisi folklor adalah sebagian dari kebudayaan kolektif yang tersebar dan 

diwariskan secara turun temurun di antara kolektif macam apa saja secara 

tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun disertai 

contoh dengan gerak isyarat atau alat bantu pengingat (James Dananjaya, 1984 ; 

1-2). 

Menurut Jan Harold Brunvard dalam James Dananjaya, folklor dapat 

digolongkan dalam 3 kelompok besar berdasarkan tipenya yaitu : 

a. Folklor  lisan  adalah  folklor  yang  bentuknya  memang  murni  lisan,   

misalnya bahasa rakyat, ungkapan tradisional, cerita rakyat, nyanyian rakyat, 

dll. 
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b.   Folklor   sebagian   lisan   adalah   folklor   yang   bentuknya   merupakan 

campuran unsur lisan dan unsur bukan lisan, misalnya kepercayaan rakyat, 

permainan rakyat, teater rakyat, upacara, pesta rakyat, dll. 

c.  Folklor bukan lisan adalah folkor yang bentuknya bukan lisan, walaupun 

cara pembuatannya diajarkan secara lisan. Misalnya arsitektur rumah, 

kerajinan tangan, pakaian dan perhiasan, alat musik, dll (3984: 21-22) 

Jadi dapat disimpulkan bahwa cerita rakyat adalah suatu cerita yang 

diceritakan secara lisan dari mulut ke mulut dari generasi ke generasi yang 

memerlukan waktu cukup lama dan semuanya itu relatif sama dalam kolektif 

tertentu. 

 
B. Pengertian Cerita Rakyat 

Cerita rakyat adalah suatu karya sastra yang lahir dan berkembang dalam 

masyarakat tradisional dan disebarkan dalam bentuk relatif tetap, atau dalam 

bentuk baku disebarkan di antara kolektif tertentu dalam waktu yang cukup lama 

(James Dananjaya, 1984;4). 

Elli Konggas Maranda dalam ( Yus Rusyana, 1981; 10 ) berpendapat 

bahwa “cerita lisan sebagai bagian dari folklore merupakan bagian dari 

persediaan cerita yang telah mengenal huruf atau belum. Perbedaannya dengan 

sastra tulis yaitu sastra lisan tidak mempunyai naskah. Jikapun sastra lisan 

dituliskan naskah itu hanyalah merupakan catatan dari sastra lisan itu, misalnya 

mengenai gunanya dan perilaku yang menyertainya.” 
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Kesimpulan dari cerita rakyat adalah cerita yang diturunkan secara turun 

temurun kepada penerusnya dari generasi ke generasi dalam kurun waktu yang 

cukup lama dan relatif sama dalam kolektif tertentu. 

Menurut James Dananjaya (1984:4) cerita rakyat sebagai bagian dari 

folklore mempunyai beberapa ciri yang membedakannya dengan sastra tulis, 

sebagai berikut: 

a. Penyebaran dan pewarisannya dilakukan secara lisan yaitu disebarkan dari 

mulut ke mulut dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

b.  Cerita rakyat memiliki versi yang berbeda-beda karena penyebarannya secara 

lisan. 

c.   Cerita rakyat bersifat tradisional dan disebarkan dalam bentuk relative tetap 

atau dalam bentuk standar disebarkan diantara kolektif tertentu dalam waktu 

yang cukup lama. 

d.  Cerita rakyat anonim karena pengarangnya tidak diketahui lagi, maka cerita 

rakyat telah menjadi milik masyarakat pendukungnya. 

e.  Cerita rakyat selalu menggunakan bentuk-bentuk yang berpola yaitu sering 

menggunakan kata-kata klise, ungkapan-ungkapan tradisional, ulangan-

ulangan dan mempunyai pembukaan dan penutupan yang baku. Gaya ini 

berlatar belakang kultur terhadap peristiwa dan tokoh utamanya. 

f.    Cerita rakyat mempunyai kegunaan dalam kehidupan kolektif, yaitu sebagai 

sarana pendidikan, pelipur lara, proses sosial, dan sistem proyeksi keinginan 

terpendam.  
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g.   Cerita rakyat mempunyai sifat-sifat prologis, yaitu berarti cerita rakyat 

mempunyai logika tersendiri, yaitu tentu saja lain dengan logika umum.  

h.  Cerita rakyat menjadi milik bersama dari kolektif tertentu. Dasar anggapan 

ini sebagai akibat sifatnya yang anonim. 

i.   Cerita rakyat bersifat polos dan lugu, sehingga sering kelihatan kasar, terlalu 

spontan. 

Cerita rakyat memiliki ciri-ciri yang telah disebutkan di depan dan 

memiliki bentuk seperti berikut: 

1.  Mite mengandung tokoh-tokoh dewa atau setengah dewa. Tempat terjadinya 

di tempat lain jauh pada masa purba. 

2.  Legenda adalah cerita yang mengandung ciri-ciri hampir sama dengan mite. 

Tokoh dalam legenda disakralkan oleh pendukungnya. Tokoh merupakan 

manusia biasa yang mempunyai kekuatan atau kemampuan yang luar biasa, 

tempat terjadinya di dunia kita. Legenda tidak setua mite. Legenda 

merupakan terjadinya tempat, seperti: pulau, gunung, daerah, atau desa, 

danau atau sungai, dan sebagainya. 

3.  Dongeng adalah cerita yang dianggap tidak benar-benar terjadi dan tidak 

terikat oleh ketentuan tentang perilaku atau tokoh, waktu, dan tempat. 

Dongeng hanyalah khayalan belaka.  

Menurut Jan Harold Brunvard dalam (James Dananjaya, 1997; 67). 

Membagi legenda menjadi beberapa kelompok yaitu : 

1) Legenda keagamaan (religius legend) mengisahkan tentang tokoh-tokoh 

agama seperti pada jamannya para wali,  
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2) Legenda alam gaib (supernatural legend) yang mengisahkan tentang hal-hal 

yang gaib atau tempat-tempat yang dipercaya ada roh penunggunya, 

3) Legenda perseorangan (personal legend) mengisahkan tentang tokoh sentral 

satu orang,  

4) Legenda setempat (local legend) mengisahkan tentang peristiwa terjadinya 

tempat atau suatu daerah. 

Menurut William R. Bascom dalam James Dananjaya, fungsi dari cerita 

rakyat adalah sebagai: 

1.   Sistem proyeksi (projective system), yaitu pencerminan angan-angan suatu 

kolektif 

2.   Alat pendidikan anak (paedogogical device). 

3.   Alat pemaksa dan pengawas norma-norma masyarakat dipauhi. 

4.   Alatpengesahan pranata-pranata dan lembaga kebudayaan. (1991: 15) 

 
C. Langkah-langkah Penelitian Folklor 

Penelitian folklor terdiri atas tiga macam atau tahapan, yaitu 

pengumpulan, penggolongan, dan penganalisaan. Menurut James Dananjaya 

(1984 ; 191), penelitian macam pengumpulan dengan tujuan pengarsipan atau 

pendokumentasian ini bersifat penelitian di tempat (field work). Ada 3 tahap 

yang harus dilalui dalam penelitian di tempat jika hendak berhasil dalam 

usahanya, yaitu:  

1. Tahap pra penelitian di tempat 

Sebelum memulai penelitian, yaitu terjun ke lapangan hendak melakukan 

penelitian suatu bentuk folklor, kita harus mengadakan persiapan matang. Oleh 
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karena itu, sebelum memulai penelitian yang sesungguhnya, kita harus terlebih 

dahulu membuat rancangan penelitian dan juga peralatan yang dibutuhkan. Jika 

hal ini tidak dilakukan maka usaha penelitian kita akan mengalami banyak 

hambatan yang seharusnya tidak terjadi. Cerita rakyat yang diteliti bukanlah 

sesuatu yang tidak bertuan yang dapat diambil begitu saja. Seorang peneliti 

sebenarnya sudah harus mempersiapkan diri lebih dahulu untuk menghindari hal-

hal yang tidak dikehendaki, untuk melaksanakan sebuah penelitian. 

 
2. Tahap penelitian di tempat sesungguhnya 

Tahap ini untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan para 

informan. Maka sebagai peneliti harus jujur, rendah hati, dan tidak bersikap 

menggurui. Sikap yang demikian ini akan mebuat para informan dengan cepat 

menerima dan memberikan semua keterangan yang diperlukan. Sedangkan cara 

yang dapat dipergunakan untuk memperoleh semua bahan folklor adalah dengan 

cara wawancara dengan informan dan melakukan pengamatan langsung di 

lokasi. 

Tahap penelitian di tempat yang merupakan salah satu usaha untuk 

menjalin hubungan yang harmonis saling mempercayai dengan informan yang 

hendak diteliti, maka sebagai peneliti kita harus bersikap jujur, rendah hati, tidak 

bersikap sok tahu atau menggurui. Apabila sikap itu ada pada diri peneliti maka, 

sikap yang menyenangkan itu akan membuat informan dengan cepat menerima 

kita dan ia akan senang hati menceritakan apa saja yang kita butuhkan. Cara 

yang dapat kita pergunakan untuk memperoleh bahan foklor di tempat adalah 

wawancara dan pengamatan (James Dananjaja, 1984 ; 195) 
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3. Cara pembuatan naskah folkor bagi kearsipan 

Pada setiap naskah koleksi harus mengandung tiga macam bahan yaitu : 

a. Teks bentuk folklore yang dikumpulkan 

b. Konteks teks yang bersangkutan 

c. Pendekatan dan penilaian informasi maupun pengumpulan folklore. 

Jadi  kesimpulannya jika  folklor itu belum   diakui  atau  dipercaya  oleh 

masyarakat, maka cerita itu bukan termasuk cerita rakyat. Tetapi Cerita rakyat Ki 

Kerta Bangsa di Dusun Prampogan, Desa Payungan, Kecamatan Kaliwungu, 

Kabupaten Semarang, Jawa Tengah diakui oleh masyarakat pemiliknya yaitu 

masyarakat Dusun Prampogan dan sekitarnya. Masyarakat Dusun Prampogan 

sebagai pemilik cerita masih melaksanakan norma-norma yang berlaku dalam 

masyarakat yang timbul karena adanya cerita tersebut. 

 
D. Pengertian Mitos 

Mitos adalah suatu cerita yang benar-benar menjadi milik mereka yang 

paling berharga, karena merupakan suatu yang suci, bermakna dan menjadi 

contoh model bagi tindakan manusia. Mitos bukan hanya merupakan pemikiran 

intelektual dan bukan hasil logika, tetapi terlebih dulu merupakan orientasi 

spiritual dan mental yang berhubungan dengan Illahi (Hari Susanto, 1987 : 91). 

Sedangkan menurut Barthes, mitos adalah sistem komunikasi yang memberikan 

pesan berkenaan dengan masa lalu, ide, ingatan, dan kenangan atau keputusan 

yang diyakini (1981;193) 
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Mitos adalah cerita prosa rakyat yang dianggap benar-benar terjadi serta 

dianggap suci oleh yang empunya cerita, ditokohi oleh para dewa atau makhluk 

setengah dewa (Bascom dalam James Danandjaja 1984 :2). Manusia dalam 

hidupnya akan selalu berhadapan dengan berbagai kejadian yang terjadi di alam 

sekitarnya. Banyak hal yang sukar dipercayai berlakunya, tetapi bagi 

penganutnya begitu mempercayai suatu mitos (Umar Yunus, 1981 :94). 

Berdasarkan hal itu dapat ditarik kesimpulan bahwa mitos merupakan 

cerita yang sanggup memberikan arah dan pedoman dalam kehidupan manusia. 

Kehidupan manusia tidak dapat lepas dengan mitos begitu saja, meskipun 

kebenarannya belum tentu memberikan jaminan dan dapat 

dipertanggungjawabkan hanya berdasarkan pada anggapan dan kepercayaan 

semata. 

E. Fungsi Mitos 

Van Peursen menyatakan bahwa fungsi mitos ada tiga macam, yaitu 

menyadarkan manusia bahwa ada kekuatan gaib, memberikan jaminan pada 

masa kini, dan memberikan pengetahuan pada dunia. Fungsi mitos yang pertama 

adalah menyadarkan manusia bahwa kekuatan-kekuatan ajaib, berarti mitos 

tersebut tidak memberikan bahan informasi mengenai kekuatan-kekuatan itu, 

tetapi membantu manusia agar dapat menghayati daya-daya itu sebagai kekuatan 

yang mempengaruhi dan menguasai alam dan kehidupan sukunya, missal adalah 

dongeng-dongeng dan upacara-upacara mistis. 

Fungsi mitos yang kedua yaitu mitos memberikan jaminan masa kini. 

Misalnya pada bulan Sura, dilakukan suatu ritual tertentu atau upacara-upacara 
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dengan berbagai tarian-tarian, seperti pada jaman dahulu, pada suatu kerajaan 

bila tidak dilakukan suatu upacara ritual akan terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan. Cerita serupa itu dipentaskan atau akan menampilkan kembali 

peristiwa yang telah terjadi. Sehingga usaha serupa pada jaman sekarang ini. 

Fungsi ketiga adalah memberikan pengetahuan tentang dunia. Artinya 

fungsi ini mirip dengan fungsi ilmu pengetahuan dan filsafat dalam alam 

pemikiran modern, misalnya cerita-cerita terjadinya langit dan bumi (Van 

Peursen, 1976 :37). 

 Berdasarkan tersebut di atas, maka mitos yang ada dalam cerita rakyat 

Ki Kerta Bangsa adalah bahwa ada kekuatan gaib dan dapat memberikan 

jaminan pada masa kini selain dari dalam diri manusia itu memiliki dorongan 

untuk bekerja keras dan berusaha. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya 

aktivitas ritual di Area makam Ki Kerta Bangsa. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini berada di daerah yang berhubungan langsung 

dengan cerita rakyat Ki Kerta Bangsa, yaitu Dusun Prampogan, Desa Payungan, 

Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Untuk 

menempuh perjalanan menuju lokasi dari Solo naik bus Jurusan Semarang, turun 

di pasar Ampel, lalu naik bus jurasan Simo turun pos ojek Prampogan. Untuk 

menuju ke lokasi naik ojek sekitar 1 km. 

 
B. Bentuk Penelitian 

Bentuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian 

deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian misalnya perilaku, 

resepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan 

dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Lexy J. Moleong, 2007 ; 6 ). 

Dengan bentuk penelitian deskriptif kualitatif diharapkan dapat memperoleh 

informasi yang akurat dalam penelitian tentang cerita rakyat Ki Kerta Bangsa 

yang terletak di Dusun Prampogan, Desa Payungan, Kecamatan Kaliwungu, 

Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. 
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C. Sumber Data dan Data 

1. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu sumber 

data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer dalam 

penelitian ini adalah para responden yang secara purposive diperkirakan 

mengetahui keberadaan cerita rakyat Ki Kerta Bangsa. Responden tersebut 

antara lain : 

a. Mbah Yoso selaku Juru kunci Makam Ki Kerta Bangsa 

b. Bp. Marsono, Bp. Warsanto, Bp. Suparno, Ibu Sutimah Sdr. Danang yang 

merupakan Masyarakat setempat 

c. Bp.Suharno, Bp. Suhono, Ibu Anis Maryati, Bp Hadi Suparto yang 

merupakan Masyarakat pendatang atau peziarah 

d. Tokoh-tokoh masyarakat antara lain Bp. Mitra Sumadi (Mantan Kades 

Payungan), Bp. Sukadi (Kepala Desa Payungan), Ibu Pujiyati (Pegawai 

Kecamatan Kaliwungu) 

Menurut Lofland dan Lofland “sumber data primer atau utama dalam 

penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, selebihnya adalah data tambahan 

seperti dokumen dan lain-lain (Lofland dan Lofland dalam Lexy J. Moleong, 

2007; 157). Kata-kata atau tindakan orang-orang yang diamati atau 

diwawancarai merupakan sumber data utama, demikian juga dalam penelitian 

ini. Peneliti mengadakan langsung dan wawancara. Hasil dari pengamatan dan 

wawancara berupa catatan, rekaman serta foto yang selanjutnya digunakan 
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sebagai sumber data untuk perlengakapan penelitian. Sedangkan buku-buku yang 

relevan dengan penelitian lain merupakan sumber data sekunder atau pelengkap 

. 
2. Data 

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data 

primer dalam penelitian ini adalah semua informasi dari para informan yang 

menceritakan tentang cerita Ki Kerta Bangsa dan penghayatan terhadap cerita 

rakyat Ki Kerta Bangsa, baik dari masyarakat sekitar maupun pendatang. 

Sedangkan data sekunder adalah buku-buku yang relevan dengan penelitian, peta 

wilayah, data monografi, serta basil referensi lain yang berkaitan dengan cerita 

rakyat dan sastra lisan yang dijadikan sebagai sumber pelengkap penelitian ini. 

 
D. Teknik Pengumpulan Data 

1.   Metode Observasi Langsung 

Observasi langsung adalah salah satu pengumpulan data dengan cara 

melihat fenomena yang terdapat dalam lokasi penelitian untuk diungkapkan 

secara tepat. Teknik ini menuntut peneliti untuk mengamati secara langsung 

menggunakan alat indera, segala sesuatu yang berhubungan dengan cerita rakyat 

Ki Kerta Bangsa di Dusun Prampogan, Desa Payungan, Kecamatan, Kaliwungu, 

Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.  

 
2. Wawancara 

Salah satu teknik pengumpulan data adalah wawancara. Wawancara 

adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh 2 

pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan, dan 
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terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexy 

J. Moleong, 2007; 186). Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan 

data dengan cara menanyakan masalah-masalah yang diangkat ke permukaan 

dalam penelitian kepada narasumber. Narasumber atau informan adalah 

masyarakat pendukung yang mengetahui permasalahan dalam penelitian. 

Jenis wawancara yang digunakan ada dua macam, yaitu wawancara 

terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang 

dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disipakan 

sebelumnya. Wawancara terstruktur dilakukan dalam pencarian data sehubungan 

dengan instansi terkait yang dapat memberikan informasi sehubungan dengan 

penelitian. Dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah 

tersusun sebelumnya dalam bentuk suatu daftar tertulis. Sedangkan wawancara 

tidak terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan luwes dan akrab 

dengan para informan dengan pertanyan-pertanyaan yang lebih luas dan tidak 

terikat. Wawancara tidak terstruktur digunakan dalam pencarian informasi dalam 

masyarakat untuk mengetahui pemahaman masyarakat. Dalam penelitian ini 

wawancara yang menggunakan metode tidak berstruktur dilakukan dengan 

suasana akrab dan kekeluargaan dengan membuka pertanyan-pertanyaan yang 

sifatnya terbuka. Proses berlangsungnya wawancara dilakukan secara acak dan 

berulang-ulang sesuai kebutuhan penelitian (Lexy J. Moleong, 2007; 190). 

Wawancara merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data 

penelitian dengan cara menanyakan beberapa masalah yang berkaitan dengan 

penelitian kepada narasumber. Narasumber disini adalah masyarakat sekitar 
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makam Ki Kerta Bangsa dan juga para peziarah yang mengetahui tentang 

keberadaan makam Ki Kerta Bangsa. 

 
4.   Teknik Analisis Isi (content analisis) 

Teknik content analisis merupakan metodelogi penelitian yang 

memanfaatkan prosedur untuk menarik kesimpulan yang sahih dari sebuah buku 

atau dokumen (Lexy J. Moleong, 2001; 163). Melalui content analisis data yang 

diperoleh secara cermat untuk dapat diambil kesimpulan mengenai data yang 

dapat digunakan dalam penelitian ini serta hal-hal penting yang menjadi pokok 

persoalan penelitian. Dengan demikian analisis tersebut mangacu pada beberapa 

dokumen yang relevan dengan penelitian, disamping melakukan wawancara 

dengan para informan. 

Pengumpulan data perlu mencantumkan data hasil wawancara maupun 

pengamatan, karena untuk mendapatkan perbedaan-perbedaan yang terdapat 

pada hasil wawancara untuk diambil data yang paling akurat. Mencatat data hasil 

wawancara dan pengamatan perlu diperhatikan perbedaan antara data sebenarnya 

dengan hasil interpretasi sebagai seorang peneliti, karena dalam penelitian 

seorang peneliti tidak dapat mempertahankan subyektifitas dalam pengolahan 

data. 

 
5.   Validitas data 

Data yang dikumpulkan wajib diusahakan kemantapannya, artinya 

peneliti harus berupaya meningkatkan validitas data yang diperoleh. Dalam 

cerita rakyat Ki Kerta Bangsa penelitian menggunakan teknik triangulasi data. 
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Teknik triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data untuk 

pengecekkan sebagai pembanding data (Lexy J. Moleong, 1990; 178). 

Teknik triangulasi yang digunakan ada dua, yaitu triangulasi sumber dan 

metode. Dalam triangulasi sumber data digunakan beberapa sumber data untuk 

Mengumpulkan data yang sama, yaitu lisan dan tertulis. Triangulasi metode atau 

teknik, yaitu wawancara, observasi, dan analisis dokumen unluk mengecek balik 

derajat kepercayaan data yang diperoleh. 

 
E. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dimaksudkan sebagai himpunan terbesar dari orang atau satuan 

lain yang diteliti. Peneliti harus membatasi jumlah populasi itu pada suatu 

jumlah yang lebih kecil yang disebut sampel. Jadi sampel dapat diartikan sebagai 

contoh atau wakil dari populasi. Tujuan pengambilan sampel adalah 

mempermudah keterangan mengenai obyek dengan jalan hanya mengamati 

sebagian dari populasi (Atar Semi, 1990: 40).  

Penelitian ini populasinya yaitu masyarakat Dusun Prampogan, Desa 

Payungan, Kecamatan, Kaliwungu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. 

Masyarakat daerah inilah yang dibutuhkan dan sangat berkaitan sekali dengan 

penelitian ini yaitu tentang makam Ki Kerta Bangsa.  

 
2. Sampel 

Teknik sampling dalam penelitian kualitatif jelas berbeda dengan yang 

non kualitatif. Pada penelitian non kualitatif sample itu dipilih dari suatu 
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populasi sehingga dapat digunakan untuk mengadakan generalisasi. Jadi, sample 

benar-benar mewakili ciri-ciri suatu populasi (Lexy J. Moleong, 2004 ; 223). 

Penelitian kualitatif sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor 

kontekstual. Jadi, maksud sample dalam hal ini adalah untuk menjaring sebanyak 

mungkin informasi dari pelbagai sumber dan bangunannya. 

Sample atau contoh diambil dari sebagian anggota populasi yang 

digunakan dengan menggunakan purposive sample (sample bertujuan) artinya 

pengambilan sampling dilakukan atas dasar tujuan yang hendak dicapai. Sample 

bertujuan dapat diketahui dari ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Rancangan sample yang muncul 

b.Penyesuaian berkelanjutan dari sample 

c. Pemilihan berakhir jika sudah terjadi pengulangan 

d.Pemilihan sample secara berurutan. Pilihan sample diarahkan pada data yang 

dipandang memiliki data yang penting yang berkaitan dengan permasalahan 

yang sedang diteliti (H.B. Sutopo, 2002;36). 

Penelitian kualitatif tidak memandang sebagai responden tetapi sebagai 

informan (nara sumber) dalam menghadapi subjek yang diteliti. Orang yang 

ditunjuk sebagai sample di dalam penelitian kualitatif bisa saja diganti dengan 

kebutuhan yang didasarkan pada kenyataan penelitian di lapangan. Perlu 

diperhatikan disini bahwa jumlah tetapi kelengkapan dan kedalaman informasi 

sesuai yang diperlukan bagi pemahaman masalah (H.B. Sutopo, 2002;37). 

Jadi sample yang digunakan dalam penelitian ini seorang juru kunci, 

masyarakat sekitar yaitu Bp Mitra Sumadi, Bp Warsanto, Ibu Pujiyati, Bp 
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Suparno, sdr. Danang, dan lain-lain. Sedang masyarakat pengunjung antara lain 

Bp Suharno, Ibu Anis Maryati, Bp Hadi Suparto, Bp Mulyono, Ibu Sriningsih, 

sdr. Bian Wicaksono, dan lain-lain serta Bapak Kepala Desa Payungan yaitu Bp 

Sukadi dimana cerita rakyat Ki Kerta Bangsa tersebut berada. 

 
F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah sebuah proses mengorganisasikan dan mengurutkan 

data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan 

tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan olah data (Lexy J. 

Moleong, 2007 ; 1280). 

Tahap-tahap yang digunakan dalam analisis data penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

a. Pengumpulan data yaitu dengan cara mengumpulkan data dari informasi 

melalui wawancara. kepustakaan, dokumen tertulis (aitikel-artikel dalam 

majalah) maupunkarya sastra tulis yang masih relean dengan penelitian.  

b. Reduksi data, setelali data terkumpu! kemudian dilanjutkan dengan proses 

seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dari hasil observasi data yang masih 

bersifat belum tertata, tujuannya unruk memilah-milah data yang digunakan. 

Maksudnya untuk menyaring data sesuai dengan tujuan penelitian. 

c. Penyajian data, merupakan kegiatan penyatuan data yang telah direduksi, 

maka dapat diketahui segala sesuatu yang terjadi, sehingga berguna dalam 

analisis karya sastra selanjutnya. Kemudian dilanjutkan dengan mereduksi 

hasil penyajian data. 
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d. Analisis data, diklarifikasikan kemudian dilanjutkan menganaltsis data 

dengan cara menyambungkan data yang satu dengan data yang lain 

berdasarkan teori tertentu, yaitu dengan cara menggunakan pendekatan 

folklore sebagai dasar acauan penelitian. 

e. Penarikan kesimpulan, setelah data dianalisis kemudian dirumuskan guna 

mendapatkan landasan (pangkajian) yang kuat, yaitu dengan cara mereduksi 

secara cermat dan berusaha mendapatkan kesimpulan setelah data diperoleh 

secara siklus. 

Untuk lebih jelasnya, proses analisa data dengan model interaktif ini 

dapat dilihat pada bagan berikut: 

analisis data dengan model interaktif ini dapat dilihat dari bagan sebagai 

berikut: 

    

 

       

    
 

 

Bagan proses analisa interaktif 

(Miles dan Huberman, dalam H.B. Sutopo, 1998;34) 

 

 
BAB IV 

PEMBAHASAN 

Penarikan Kesimpulan  

Reduksi Data Sajian Data 

Pengumpulan Data 
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A. Profil Mayarakat Dusun Prampogan 

1. Kondisi Geografis 

Dusun merupakan sebuah kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal 

suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Dusun 

mungkin hanya terdiri dari beberapa RT yang bergabung membentuk sebuah 

kedukuhan. Penelitian ini dilakukan Dusun Prampogan, Desa Payungan, 

Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah karena tempat 

tersebut adalah tempat Cerita Rakyat Ki Kerta Bangsa hidup dan berkembang. 

Dan sampai saat ini masih terjaga dan dilestarikan oleh masyarakat setempat 

pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. 

Lokasi Dusun Prampogan berjarak 5 km dari Ampel menuju arah timur. 

Dusun Prampogan merupakan salah satu dusun dari 7 (tujuh) dusun yang ada 

dalam wilayah kerja Desa Payungan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten 

Semarang, Jawa Tengah. Adapun batas-batas wilayah Dusun Prampogan, Desa 

Payungan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah sebagai 

berikut : 

Tabel 1. letak geografis Dusun Prampogan  
Batas Wilayah Desa / Kelurahan Kecamatan Kabupaten 

Sebelah Utara Jetis Kaliwungu Semarang 

Sebelah Selatan Selodoko Ampel Boyolali 

Sebelah Barat Selodoko Ampel Boyolali 

Sebelah Timur Payungan Kaliwungu Semarang 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xlvi 

Sumber : Laporan Monografi dan Kependudukan Desa Payungan bulan 
Januari tahun 2008 

 
 Dusun Prampogan terletak di wilayah yang cukup jauh jaraknya dari 

jalan raya yaitu sekitar 2 km. keadaan alamnya termasuk wilayah berhawa sejuk 

karena masih banyak pepohonan yang tumbuh dengan suburnya serta masih 

cukup berdekatan dengan lereng Gunung Merbabu bagian Timur, sehingga 

walaupun pada siang hari udaranya masih terasa sejuk dan pada malam hari 

udara akan terasa semakin dingin. Dengan situasi tersebut penduduk Dusun 

Prampogan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. 

 Berdasarkan data monografi yang diperoleh dari Kepala Dusun 

Prampogan, Desa Payungan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang, Jawa 

Tengah, luas wilayah Dusun Prampogan adalah 77,158 Ha 

 

2. Kondisi Demografi Penduduk 

 Berdasarkan data monografi Desa Payungan pada tahun 2008, penduduk 

dusun Prampogan berjumlah 239 jiwa, dengan rincaian laki-laki berjumlah 118 

jiwa sedangkan perempuan berjumlah 121 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 

(KK) sebanyak 65 jiwa. Untuk lebih jelasnya di bawah ini merupakan perincian 

jumlah penduduk Dusun Prampogan  pada bulan Januari 2008 berdasarkan jenis 

kelamin sebagai berikut : 

 

 

 Tabel 2. Jumlah Penduduk Dusun Prampogan Bulan Januari 2008 
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No Keterangan Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 Penduduk awal bulan ini 118 121 239 

 a. Pindah - - 0 

 b. datang  - - 0 

 c. lahir - - 0 

 d. mati - - 0 

2 Penduduk akhir bulan ini  118 121 239 

Sumber : Laporan Monografi dan Kependudukan Desa Payungan bulan 
Januari tahun 2008. 

 

 

a. Komposisi penduduk menurut usia  

Komposisi penduduk menurut usia, Dusun Prampogan dapat di lihat dari 

tabel di bawah ini:  

 

Tabel 3. komposisi penduduk menurut usia dan kelamin Dusun 
Prampogan pada bulan Januari 2008. 

 
Kelompok usia Laki-laki Perempuan Jumlah 

0-4         tahun 

5-9         tahun 

10-14     tahun 

15-19     tahun 

20-24     tahun 

25-29     tahun 

2 

3 

9 

13 

9 

8 

4 

17 

9 

8 

15 

6 

6 

20 

18 

21 

24 

14 
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30-34     tahun 

35-39     tahun 

40-49     tahun 

50     tahun ke atas 

10 

13 

19 

32 

9 

14 

17 

22 

19 

27 

36 

54 

Jumlah 118 121 239 

Sumber : Laporan Monografi dan Kependudukan Desa Payungan 
bulan Januari tahun 2008 

  

 Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa kelompok usia terbesar 

terdapat pada kelompok 50 tahun ke atas yaitu dengan jumlah 54 jiwa, yang 

terdiri dari 32 laki-laki dan 22 perempuan. Sedangkan kelompok usia terendah 

terdapat pada kelompok 0-4 tahun dengan jumlah 6 jiwa yang terdiri dari 2 laki-

laki dan 4 perempuan. Dari komposisi di atas diketahui bahwa sebagian besar 

penduduk Dusun Prampogan merupakan golongan dari orang yang sudah 

berumur 50 tahun ke atas, sehingga dari kegiatan para muda-mudinya sangat 

sedikit sekali dan masih cukup tertinggal dari dusun-dusun lainnya. Kebanyakan 

para pemuda setelah menyelesaikan sekolahnya akan merantau keluar daerah dan 

jarang sekali yang menetap di Dusun Prampogan dengan alasan ingin lebih dekat 

dengan lokasi kerja. Hal ini sangat dimaklumi mengingat secara efisien waktu 

dan biaya akan lebih menguntungkan apabila tinggal di tempat yang lebih dekat 

dengan tempat kerja. Dengan hanya mengandalkan golongan tua pembangunan 

Dusun Prampogan sedikit tertinggal dengan lainnya. 

 

b.Komposisi penduduk menurut mata pencaharian 
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 Tabel 4. Komposisi Penduduk Dusun Prampogan, Desa Payungan 
menurut mata Pencaharian. 
 

No Mata Pencaharian Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

 

 

7. 

8. 

9. 

Petani 

Buruh tani 

Buruh industri 

Buruh bangunan 

Pedagang 

Jasa pengangkutan 

Karyawan : 

a. PNS 

b. ABRI 

c. Swasta 

Pensiunan 

Pamong desa 

Ibu rumah tangga 

58   orang 

18   orang 

3     orang 

5     orang 

19     orang 

6     orang 

 

4     orang 

1     orang 

20   orang 

1     orang 

3     orang 

17    orang 

 

Sumber : Laporan Monografi dan Kependudukan Desa Payungan bulan Januari 
tahun 2008 
 

Berdasarkan tabel di atas sebagian besar peduduk Dusun Prampogan 

bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang, di sebabkan karena 

wilayahnya sebagian besar terdiri atas persawahan dan perekebunan. Tanaman 

yang banyak ditanam oleh para petani adalah padi, kacang tanah, jagung, ketela, 

ubi dan rumput kalanjana yang digunakan untuk makanan sapi. Dari hasil 

panennya tersebut kemudian dapat diperjual belikan untuk mencukupi kebutuhan 

sehari-hari. Mereka menganggap bahwa bertani dan berdagang merupakan 

pekerjaan yang lebih menguntungkan daripada pekerjaan lainnya. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa mobilitas paling besar penduduk Dusun Prampogan adalah 
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sebagai petani, kemudian disusul sebagai pedagang dan lainnya sebagai buruh 

industri, buruh bangunan, pamong desa, pensiunan, PNS, ABRI, dan ibu rumah 

tangga. 

 
3. Kondisi Sosial Budaya 

 Dari segi perkembangan wilayah dan tata pemerintahan, Dusun 

Prampogan merupakan salah satu dusun yang agak tertinggal daripada dusun 

yang lainnya. Dari fasilitas yang dimiliki oleh dusun sendiri sangat kurang 

menunjang untuk kemajuan masyarakat itu sendiri. Berikut ini kondisi sosial 

budaya masyarakat di Dusun Prampogan, Desa Payunganh dari segi pendidikan, 

dan perhubungan : 

 

a. Pendidikan 

Sarana pendidikan merupakan unsur yang terpenting guna menunjang 

kemajuan dan perkembangan bagi suatu daerah, karena hal tersebut sangat 

berhubungan erat dengan pola sikap dan tingkah laku masyarakat di suatu 

daerah. Sarana pendidikan yang memadai akan memungkinkan perkembangan 

masyarakat dan budaya semakin baik. Kesadaran akan pentingnya pendidikan 

melalui jenjang seolah mulai tertanam di dalam masyarakat Dusun Prampogan, 

meskipun Dusun Prampogan berada dalam posisi yang jauh dari pusat kota. 

Untuk mencari sekolah saja para murid dari Dusun Prampogan harus jalan yang 

cukup jauh karena tidak adanya fasilitas yang menunjang. Untuk anak seusia TK 

dan SD harus berjalan menuju Sekolah yang berada di Desa Payungan, Kec. 

Kaliwungu, kab. Semarang atau Desa Selodoko, Kec. Ampel, Kab. Semarang. 
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Sedangkan untuk Tingkat SMP, SMA, maupun kuliah harus belajar ke Boyolali, 

Solo, Salatiga, Semarang maupun Yogyakarta.  

Di Dusun Prampogan ini fasilitas pendidikan yang dimiliki hanyalah 

TPA (Taman Pendidikan Alquran) untuk belajar mengaji bagi umat Islam dan 

Sekolah Minggu bagi yang beragama Kristen. Keterbatasan ini yang 

menyebabkan anak-anak ingin melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi 

harus keluar desanya. Sehingga akan menambah kebutuhan biaya sekolah dan 

biaya hidup warga seperti: biaya transportasi, uang saku, uang makan, biaya 

untuk kost bila anak-anak melanjutkan kejenjang perguruan tinggi karena anak 

harus keluar daerah. Bagi orang tua yang tidak mampu harus puas putra-putrinya 

hanya tamat SD dan ikut membantu orang tuanya bekerja di rumah ataupun 

bertani. Bagi orang tua yang mampu atau terpelajar  dapat melanjutkan 

pendidikan putra-putrinya hingga ke SLTP, SLTA, bahkan sampai ke Perguruan 

Tinggi. Pada kenyataannya berdasarkan data yang diperoleh dari Balai Desa 

Payungan diketahui bahwa dalam hal tingkat pendidikan, masyarakat Dusun 

prampogan sudah dapat dikatakan cukup maju dan memiliki kesadaran yang 

cukup tinggi dalam bidang pendidikan. Tingkat pendidikan masyarakat Dusun 

prampogan dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 5. Jumlah penduduk Dusun Prampogan menurut tingkat pendidikan (bagi 
umur 5 tahun keatas) 
 

No Tingkat Pendidikan Jumlah (orang) 

1. 

2. 

3. 

Tamat akademi / Perguruan Tinggi 

Tamatan SLTA 

Tamatan SLTP 

11 

53 

19 
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4. 

5. 

6. 

7. 

Tamatan SD 

Tidak tamat SD 

Belum tamat Sekolah 

Belum Sekolah 

43 

11 

48 

6 

Sumber : Laporan Monografi dan Kependudukan Desa Payungan bulan Januari 
tahun 2008 
 
 
b. Sarana Perhubungan 

 Sarana perhubungan ataupun transportasi merupakan hal yang paling 

penting terutama untuk mempelancar arus perekonomian dari daerah ke daerah 

lainnya. Arus perekonomian akan lancar apabila ditunjang dengan adanya sarana 

dan prasarana perhubungan yang memadai baik jalan maupun kendaraan. Berikut 

ini adalah alat-alat transportasi yang sering hilir-mudik ataupun digunakan oleh 

sebagian besar masyarakat di Dusun Prampogan, Kec. Kaliwungu, Kab. 

Semarang yang perinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 6. Sarana Tarnsportasi Dusun Prampogan 

No. Jenis Tansportasi Jumlah (buah) 

1. Sepeda 25 

2. Dokar/Delman - 

3. Gerobag 4 

4. Becak - 

5. Sepeda Motor 37 

6. Oplet/Mikrolet - 

7. Taksi - 
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8. Mobil 4 

9. Truk - 

Sumber : Laporan Monografi dan Kependudukan Desa Payungan bulan 
Januari tahun 2008 
 

 Berdasarkan tabel di atas bahwa jenis sarana transportasi yang paling 

banyak adalah jenis sepeda motor yaitu sebanyak 37 buah dari semua jenis alat 

transporta yang ada. Hal itu disebabkan karena wilayah Dusun Prampogan yang 

agak jauh dari jalan raya mapun desa yang lainnya sehingga sangat enak apabila 

menggunakan kendaraan serta memudahkan untuk melewati jalanan di daerah 

pedesaan. Sepeda motor ataupun mobil dapat digunakan oleh pengunjung untuk 

menuju objek penelitian ini yaitu Makam Ki Kerta Bangsa, sedangkan yang 

menggunakan angkutan umum yang tersedia hanyalah ojek. Sedangkan untuk 

mobil digunakan untuk mengangkut barang-barang untuk diperdagangkan 

maupun omprengan atau angkutan orang. Keadaan jalan di Dusun Prampogan 

sudahlah cukup bagus, karena dari jalan raya sudah diaspal semua meskipun 

masih ada jalanan yang berupa makadam dan tanah. 

 
4. Agama dan Kepercayaan 

Masyarakat jawa sebagian besar adalah pemeluk agama Islam. Jika 

dilihat dari ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam, maka masyarakat 

Jawa yang beragama Islam dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu: Islam 

Abangan dan Islam Santri. Golongan Islam Abangan adalah seseorang yang 

secara resmi memeluk Islam, namun tidak menjalankan ajaran agama Islam 

secara menyeluruh. Adapun yang dimaksudkan golongan Islam Santri adalah 
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pemeluk agama Islam yang melaksanakan ajaran agamanya secara menyeluruh 

berdasarkan doktrin-doktrin yang ada. Disamping perbedaan tersebut, terdapat 

juga perbedaan yang menyolok anatara santri dengan Islam Abangan yaitu: 

dalam hal upacara-upacara ritual golongan Islam Santri dalam aktivitas 

kehidupannya didasarkan atas dogma-dogma, sehingga segala bentuk upacara 

ritual dianggap tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam dan harus ditinggalkan. 

Adapun bagi golongan Islam Abangan kegiatan upacara Ritual merupakan 

kegiatan yang sangat penting dan dianggap sebagai salah satu bagaian dari 

kehidupan (Cliford Geertz, 1989: 173).  

Penduduk agama Islam di Jawa dibedakan menjadi dua kelompok yaitu 

pemeluk agama Jawi dan pemeluk agama Islam Santri (Koentjaraningrat, 

1984:10). Pengertian agama Jawi adalah agama Islam yang bersifat kritis yaitu 

agama Islam yang telah mendapat pengaruh dari kepercayaan yang lebih dahulu 

ada seperti Animisme, Dinamisme, agama Hindu ataupun agama Budha. Dalam 

hal ini pengertian agama Jawi dapat disamakan dengan agama Islam Abangan. 

Adapun pengertian agama Islam Santri menurut Koentjaraningrat tidak jauh 

berbeda dengan apa yang diutarakan Cliford Geertz seperti di atas. 

Namun, dalam perkembangannya juga muncul dengan apa yang 

dikatakan sebagai Islam KTP. Pengertian dari Islam KTP Bisa jadi mereka 

adalah orang-orang yang sebenarnya tidak mau masuk Islam tetapi terpaksa 

harus mencantumkan "Islam" di KTP mereka karena alasan politis. Maksudnya 

karena sebuah pemaksaan demi klengkapan dan kelancaran dalam pengurusan 

sebuah dokumen misalnya saja untuk pencatatan akta pernikahan yang 
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pengantinnya berbeda agama. Karena Negara Indonesia belum mengesahkan 

sebuah pernikahan dengan pasangan yang berbeda agama, maka demi 

kemudahannya di KTP kesemuanya ditulis dengan beragam Islam. Selain itu 

juga orang yang menganut sebuah kepercayaan atau di Jawa disebut dengan 

Kejawen. Karena di Indonesia sebuah aliran kepercayaan belum diakui sebagai 

agama maka para pemeluknya mencantumkan agama di KTP nya beragama 

Islam. Hal itu wajar-wajar saja karena agama merupakan sesuatu hal yang tida 

dapat dipaksakan karena merupakan Hak Asasi Manusia (HAM). 

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian masyarakat Jawa khususnya 

masyarakat Dusun Prampogan masih berpegang pada kejawen, yang masih 

menghormati kepercayaan asli yang tumbuh dalam masyarakat. Orang-orang 

pedesaan khususnya masyarakat di Dusun Prampogan bersifat sangat religius, 

sifat ini ditandai dengan agama atau kepercayaan yang mereka anut sekarang. 

Pengakuan dan keyakinan atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa tercermin dalam 

pemeluk agama di Dusun Prampogan yaitu: Islam, Kristen dan Katholik. Warga 

Dusun Prampogan sendiri ada yang memeluk agama Islam Jawi (Abangan) dan 

agama Islam Santri. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini merupakan Jumlah 

Penduduk di Dusun Prampogan menurut agama atau kepercayaan yang mereka 

anut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

 Tabel 7. Banyaknya Pemeluk Agama di Dusun Prampogan 

No. Agama Jumlah (jiwa) 

1. Islam 175 

2. Kristen 59 
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3. Kahtolik - 

4. Hindu - 

5. Budha - 

Sumber : Laporan Monografi dan Kependudukan Desa Payungan  
bulan Januari tahun 2008 

 

Macam-macam sarana peribadatan yang berada di Dusun Prampogan, Desa 

Payungan, Kec. Kaliwungu, Kab. Semarang dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 8. Jumlah Sarana Peribadatan di Dusun Prampogan 

No. Sarana Peribadatan Jumlah (jiwa) 

1. Masjid 1 

2. Gereja 1 

3. Wihara - 

4. Pura - 

Sumber : Laporan Monografi dan Kependudukan Desa Payungan  
bulan Januari tahun 2008 
 

 Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor kelurahan Desa Payungan 

dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Dusun Prampogan beragama Islam 

dan sebagian lagi beragama Kristen. Hal ini terbukti adanya sarana ibadah yang 

ada di Dusun Prampogan yaitu: Masjid dan Gereja. Kehidupan kerukunan 

beragama tetap terjalin dengan baik. Masing-masing pemeluk agama tidak 

pernah terjadi perselisihan dan tidak saling menggangu didalam melaksanakan 

peribadatan. Meskipun berlainan agama, akan tetapi mereka hidup rukun secara 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 lvii 

berdampingan karena mereka memiliki toleransi beragama yang kuat dan patut 

dijadikan contoh. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Marsono (Ketua RT 01 

Dusun Prampogan) pada tanggal 25 November 2008 dapat diketahui proses 

masuknya kedua agama yang dianut oleh penduduk Dusun Prampogan. Sekitar 

tahun 1960 agama Islam masuk ke Dusun Prampogan. Pada waktu itu ada 

seorang santri dari Pondok Pesantren dari Desa Jetis, Kec. Ampel, Kab. Boyolali 

menikahi seorang gadis dari Desa Prampogan. Sebelum Islam masuk semua 

masyarakat Dusun Prampogan tidak memiliki agama yang dijadikan sebagai 

pedoman hidup. Mereka hanya menyembah roh-roh halus yang diyakini dapat 

menjaga dan melindungi dirinya. Kemudian mereka bergotong royong 

mendirikan sebuah masjid kecil yang sangat sederhana untuk tempat ibadah. 

Seiring dengan perkembangannya sekarang Masjid itu berubah menjadi agak 

besar dan memiliki fasilitas yang cukup memadai untuk tempat ibadah. Selain itu 

juga tempat untuk mengaji TPA (Taman Pendidikan Alquran) oleh anak-anak 

dengan mendatangkan guru dari luar desa dan juga untuk kegiatan keagamaan 

lainnya. 

 Sekitar awal tahun 1990 agama Kristen masuk ke Dusun Prampogan. 

Suatu ketika ada seorang Pendeta datang ke Dusun Prampogan untuk 

memberikan bantuan demi kemajuan masyarakat Dusun Prampogan yang kala 

itu masih cukup terbelakang dari Dusun lainnya. Hanya sedikit orang yang 

mampu dan sadar akan pentingnya sekolah atau pendidikan, banyak orang yang 

tidak bisa membaca dan menulis. Kemudian pendeta itu memberikan bantuan 
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pendidikan kepada masyarakat Dusun Prampogan dengan jalan : untuk anak 

yang masih berusia sekolah diberikan bantuan untuk melanjutkan sekolah. 

Sedangkan orang tua yang tidak bisa membaca dan menulis diajari di rumahnya 

bagi mereka yang berminat. Dengan berjalannya waktu sekarang banyak 

penduduk Dusun Prampogan yang memeluk agama Kristen. Dan rumah yang 

ditinggali Pendeta itu kini juga telah berdiri sebuah bangunan Gereja yang 

digunakan untuk ibadah. Walaupun terdapat 2 agama yang berbeda yaitu Islam 

dan Kristen masyarakat Dusun Prampogan dapat hidup rukun dan berdampingan. 

 
5. Tradisi Masyarakat 

 Dilihat dari cara bermasyarakat Prampogan memiliki beragam aktivitas 

kemasyarakatan yang telah mengakar menjadi suatu tradisi. Aktivitas tersebut 

ada yang terkait dengan sosial keagamaan dan peringatan hari-hari besar. Dalam 

upacara sebenarnya memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan masyarakat, 

yaitu menumbuhkan solidaritas masyarakat. Dengan kegiatan itu warga 

masyarakat menjadi bertemu, berkumpul, dan meningkatkan rasa keberasmaan 

sehingga dapat membantu terbentuknya kesatuan sosial. 

Kehidupan masyarakat Jawa berkembang suatu kepercayaan terhadap 

roh-roh halus yang hidup disekitar manusia. Roh-roh halus tersebut ada yang 

bersifat baik dan ada pula yang bersifat jahat. Roh-roh yang bersifat baik sering 

membantu manusia misalnya menjaga desa dari berbagai gangguan, roh-roh 

penjaga desa itu sering disebut danyang pepunden desa, maupun bisa disebut 

pula dengan Baureksa. Adapun roh-roh yang bersifat jahat adalah roh-roh yang 
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cenderung sering menggangu kehidupan manusia dimanapun berada 

(Koentjaraningrat, 1984: 338)  

Kepercayaan terhadap dhanyang-dhayang desa maupun pepundhen desa 

dari hari ke hari semakin berkembang, terutama desa-desa yang mayoritas 

penduduknya memeluk agama Isalm Kejawen atau agama Jawi. Sedangkan 

dalam kelompok Islam santri Kepercayaan terhadap dhanyang-dhayang desa 

maupun pepundhen desa dianggap menyekutukan Tuhan Yang Maha Esa 

(Musyrik). Namun, hali ini semua warga Prampogan turut serta menjaga ritual 

yang dilakukan guna menjaga keselamatan dirinya dari desanya, karena 

mengingat penduduk Dusun Prampogan masih dipengaruhi oleh kepercayaan asli 

berupa sistem religi animisme dan dinamisme, yang merupakan kebudayaan asli 

Jawa yang dijelmakan dalam bentuk penyembahan terhadap nenek moyang. 

Animisme berasal dari kata Anima artinya jiwa atau roh, sedangkan isme 

artinya paham atau kepercayaan. Jadi Animisme adalah kepercaan terhadap roh-

roh yang mendiami semua benda misalnya pohon, batu, sungai, gunung, dan 

lain-lain. Bila orang meninggal, rohnya hidup terus dan dari sanalah asal 

kepercayaan akan roh orang mati. Roh orang mati dapat mengunjungi manusia 

yang masih hidup di dalam mimpinya. Lama-kelamaan roh orang mati itu dipuja 

orang dan diangkat menjadi dewa-dewa. Ini bersifat dunia mistis yang terkadang 

tidak dapat diterima oleh alam pikiran manusia. Sisa-sisa animisme masa kini: 

bendera kerajaan, tombak, keris, dan gamelan dianggap memunyai roh sehingga 

dipuja dan dinamakan datuk, kiai, tuan, dsb. Wayang pun dianggap berjiwa 

sehingga diberi berbagai macam sajian. Sedangkan Dinamisme berasal dari kata 
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Dynamic yang berarti kekuatan atau daya. Jadi Dinamisme adalah kepercayaan 

terhadap benda-benda tertentu yang dianggap memiliki kekuatan gaib. 

Contohnya : Sisa-sisa dinamisme masa kini: zimat dianggap berkekuatan gaib 

sehingga disimpan di atas kendaraan atau ditaruh di atas pintu untuk 

menghindarkan diri dari gangguan penyakit, bergelang azimat, berkalung azimat, 

atau bersabuk azimat. Selain itu juga keris yang merupakan senjata dari 

pendahulunya yang dianggap memiliki kekuatan dan kesaktian sehingga harus 

diperlakukan secara istimewa (www.Google.Com) 

Masyarakat dusun Prampogan sebagaimana masyarakat Jawa pada 

umumnya, tumbuh dan berkembang dalam pengaruh budaya nenek moyang, 

sebagai contoh tradisi religius yang begitu kuat mengikat dalam manusia 

semenjak dalam kandungan yatiu mitoni (tujuh bulanan). Dalam tradisi Jawa, 

mitoni merupakan rangkaian upacara siklus hidup yang sampai saat ini masih 

dilakukan oleh sebagian masyarakat Jawa. Kata mitoni berasal dari kata 'am' 

(awalan am menunjukkan kata kerja) + '7' (pitu) yang berarti suatu kegiatan yang 

dilakukan pada hitungan ke-7. Upacara mitoni ini merupakan suatu adat 

kebiasaan atau suatu upacara yang dilakukan pada bulan ke-7 masa kehamilan 

pertama seorang perempuan dengan tujuan agar embrio dalam kandungan dan 

ibu yang mengandung senantiasa memperoleh keselamatan.Ubarampe atau 

sesajen yang digunakan antara lain : 

1. Sajen tumpeng, maknanya adalah pemujaan (memule) pada arwah leluhur 

yang sudah tiada. Para leluhur setelah tiada bertempat tinggal di tempat yang 

tinggi, di gunung-gunung. Ini sebagai simbol keselarasan agar bayi yang 
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dikandung sempurnadan tidak ada suatu kekuarngan serta memberikan 

keselamatan agar pada saat melahirkan lancar serta ibu dan bayinya selamat. 

2. Sajen jenang abang, jenang putih, melambangkan benih pria dan wanita yang 

bersatu dalam wujud bayi yang akan lahir. 

3. Sajen berupa sega gudangan, mengandung makna agar calon bayi selalu 

dalam keadaan segar. 

4. Benang lawe atau daun kelapa muda yang disebut janur yang dipotong, 

maknanya adalah mematahkan segala bencana yang menghadang kelahiran 

bayi. 

5. Sajen berupa telur yang nantinya dipecah mengandung makna berupa 

ramalan, bahwa kalau telur pecah maka bayi yang lahir perempuan, bila telur 

tidak pecah maka bayi yang lahir nantinya adalah laki-laki.  

6. Sayur 7 warna ( sayuran yang terdiri dari 7 macam sayur yaitu jepan, kacang 

panjang, kol / kubis, kluwih, daun mlinjo, wortel, terung). Hal itu 

dimaksudkan agar si jabang bayi kelak dapat menkalani kehidupan yang 

penuh warna-warni. 

Pelaksanaannya yaitu diawali dengan kendurian oleh kaum laki-laki 

kemudian dilanjutkan dengan diadakan dengan siraman kepada calon ibu yang 

hamil menggunakan air 7 sumber atau sumur dari Dusun Prampogan yang telah 

dicampur dengan bunga. Lalu dilanjutkan dengan calon ibu berganti jarit 

sebanyak 7 kali sebagai simbol kehamilannya sudah berusia 7 bulan. Setelah itu 

dilanjutkan dengan brobosan telur ayam kampung dari dada ibu hamil oleh 

dukun bayi yang kemudian akan ditangkap oleh nenek bayi ditengah kedua kaki 
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ibu hamil. Apabila telur dapat ditangkap maka kelak anak yang dilahirkan laki-

laki, dan apabila telur tidak dapat ditangkap maka kelak anak yang dilahirkan 

adalah perempuan. Kemudian si calon bapak dan calon ibu berjalan masuk ke 

dalam rumah sambil membersihkan tempat yang dilewatinya, sebagai simbol 

agar kelak pada saat kelahiran atau proses persalinan tidak mengalami suatu 

hambatan serta lancar-lancar saja. 

Masyarakat Jawa mempunyai suatu tradisi mengenai tata cara mengelola 

atau merawat jenazah, sejak diketahui orang itu meninggal sampai seribu hari 

meninggalnya. Tata cara yang dilakukan secara turun temurun ini masih 

memasyarakat, dalam arti masyarakat Jawa masih terus menyelenggarakannya, 

mulai dari awal upacara sampai upacara yang paling akhir. Upacara yang 

diselenggarakan pada saat kematian ini merupakan suatu bentuk penghormatan 

kepada orang yang sudah meninggal. Bahwa orang yang ditinggalkan masih 

senantiasa mengingat segala kebaikan yang pernah diberikan oleh orang yang 

sudah meninggal sehingga perlu untuk menyelenggarakan suatu upacara. Selain 

itu, juga ada kepercayaan bahwa dengan dibantu doa, maka orang yang 

meninggal tersebut akan cepat diterima Tuhan sehingga arwahnya akan tenang. 

Upacara yang dilakukan biasanya berujud kenduri atau kenduren dengan 

menggunakan sesaji-sesaji. Kenduri merupakan ujud kebersamaan masyarakat 

dalam menangani masalah bersama untuk saling membantu dan memberikan 

penghiburan bila ada yang kesusahan. Kenduri tersebut tidak dapat dilepaskan 

dari adanya sesaji. Sesaji yang digunakan dalam setiap peringatan saat 
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meninggalnya seseorang pada dasarnya sama, hanya masing-masing daerah 

memiliki kebiasaan masing-masing.  

Dalam  penghormatan terhadap seseorang yang telah meninggal dunia. 

Masyarakat Prampogan masih melakukan tradisi lama yang berupa upacara 

Slametan. Upacara-upacara yang diselengggarakan untuk memperingati 

kematian biasanya dilakukan dengan mengadakan kenduri. Kenduri ini 

dilakukan dengan doa bersama dan dihadiri oleh kerabat dan tetangga terdekat. 

Kenduri ini menggambarkan suatu pola gotong royong yeng terjadi dalam 

masyarakat Jawa. Sikap saling membantu dan memberi penghiburan bila ada 

kesusahan merupakan contoh konkret pola pikir masyarakat Jawa. Serangkaian 

upacara yang dilakukan adalah : 

1. Upacara ngesur tanah atau geblag 

Istilah sur tanah atau ngesur tanah berarti menggeser tanah (membuat 

lubang untuk penguburan mayat). Makna sur tanah adalah memindahkan alam 

fana ke alam baka dan wadag semula yang berasal dari tanah akan kembali ke 

tanah juga. Upacara ini dilaksanakan pada saat pembuatan liang lahat untuk 

tempat pemakaman orang yang meninggal. Adapun perelngkapannya adalah : 

a) Tumpeng ungkur-ungkuran (Tumpeng yang dibelah dan diletakkan 

dengan saling membelakangi). Yang bermakna bahwa mayit telah 

berpisah antara jasmani dan rohnya. 

b) Ingkung (ayam dimasak utuh) Ingkung juga melambangkan kepasrahan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
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c) Urap (gudhangan dengan kelengkapannya) bermakna agar keselamatan 

selalu mengiringi orang yang meninggal sampai menghadap Tuhan. 

d) Lalaban : Ini terdiri dari cabai merah, garam, dan bawang merah 

melambangkan diharapkan semua sesaji sesuai tidak ada kekurangan 

e) Dhele ireng: jenis kacang kedelai yang berwarna hitam yang 

melambangkan agar tidak mendapatkan kegelapan semoga Tuhan selalu 

penerangan bagi orang yang telah meninggal. 

2. Upacara tigang dinten (tiga hari) 

Upacara ini merupakan upacara kematian yang diselenggarakan untuk 

memperingati tiga hari meninggalnya seseorang, untuk menyempurnakan 4 

perkara yang disebut anasir yaitu bumi, api, angin, dan air. Peringatan ini 

dilakukan dengan kenduri dengan mengundang kerabat dan tetangga terdekat. 

Sesajen yang digunakan sampai acara nyewu (seribu hari hampir) sama, antara 

lain : 

a. Tumpeng seger : nasi yang dibentuk seperti kerucut sebagai wujud dari 

penghormatan kepada Tuhan YME serta penghormatan kepada arwah 

leluhur yang sudah meninggal. 

b. Sega golong : nasi yang dibentuk bulat-bulat sperti bola sebagai wujud 

bahwa kebulatan hati bahwa yang telah rela melepas orang yang 

disayangi. 

c. Ingkung ayam jago: Ingkung juga melambangkan kepasrahan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. 

d. Sega kepyar : nasi yang dimasak setengah mateng. 
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e. Lalaban : Ini terdiri dari cabai merah, garam, dan bawang merah 

melambangkan diharapkan semua sesaji sesuai tidak ada kekurangan 

f. Sega liwet : nasi yang dimasak liwet dan di dalamnya ada satu buah telur. 

g. Sayur sambal goreng : sayur yang terbuat dari kentang yang disantang 

berwarna merah dan pedas. 

h. Peyek : makanan yang terbuat dari tepung beras dan kacang maupun ikan 

asin yang kenudian digoreng sampai renyah. 

i. Apem : makanan yang terbuat dari tepung gandum dan gula yang 

dibentuk bulat seperti uang logan yang melambangkan permintaan maaf 

dari yang meninggal atas kesalahannya semasa hidupnya. 

j. Dhele ireng: jenis kacang kedelai yang berwarna hitam yang 

melambangkan agar tidak mendapatkan kegelapan semoga Tuhan selalu 

penerangan bagi orang yang telah meninggal. 

 

3. Upacara pitung dinten (tujuh hari) 

Upacara ini untuk memperingati tujuh hari meninggalnya seseorang, 

maksudnya menyempurnakan pembawaan dari ayah dan ibu berupa darah, 

daging, sungsum, jeroan (isi perut), kuku, rambut, tulang, dan otot. Ubarampe 

yang digunakan dalam upacara kendurian pitung dinten (tujuh hari) ini sama 

dengan upacara upacara tigang dinten (tiga hari). 

4. Upacara sekawan dasa dinten (empat puluh hari) 

Upacara ini untuk memperingati empat puluh hari meninggalnya 

seseorang, maksudnya untuk menyempurnakan semua yang bersifat badan 
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wadag (jasad). Bahan untuk kenduri biasanya sama dengan kenduri pada saat 

memperingati tujuh hari meninggalnya. 

5. Upacara nyatus (seratus hari) 

Upacara ini untuk memperingati seratus hari meninggalnya seseorang. 

Tata cara dan bahan yang digunakan untuk memperingati seratus hari 

meninggalnya pada dasarnya sama dengan ketika melakukan peringatan empat 

puluh hari. 

6. Upacara mendhak pisan (setahun pertama) 

Upacara mendhak pisan merupakan upacara yang diselenggarakan ketika 

orang meninggal pada setahun pertama, maksudnya untuk menyempurnakan 

kulit, daging, dan jeroan-nya. Tata cara dan bahan yang diigunakan untuk 

memperingati seratus hari meninggalnya pada dasarnya sama dengan ketika 

melakukan peringatan seratus hari. 

7. Upacara mendhak pindho (tahun kedua) 

Upacara mendhak pindho merupakan upacara terakhir untuk 

memperingati meninggalnya seseorang, maksudnya untuk menyempurnakan 

semua kulit, darah, dan semacamnya yang tinggal hanyalah tulangnya saja. Tata 

cara dan bahan yang digunakan untuk memperingati seratus hari meninggalnya 

pada dasarnya sama dengan ketika melakukan peringatan mendhak pisan. 

8. Upacara mendhak katelu (nyewu) 

Merupakan peringatan seribu hari bagi orang yang sudah meninggal, 

untuk menyempurnakan semua rasa dan bau hingga semua rasa dan bau sudah 

lenyap.  Peringatan dilakukan dengan mengadakan kenduri yang diselenggarakan 
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pada malam hari. Bahan yang digunakan untuk kenduri sama dengan bahan yang 

digunakan pada peringatan empat puluh hari. Namun ada beberapa bahan yang 

perlu diadakan untuk memperingati seribu hari meninggalnya ini, yaitu : 

a. Sepasang burung merpati dikurung dan diberi rangkaian bunga. 

Bermakna agar mayat diharapkan saat menghadap Tuhan dalam keadaan 

suci bersih tanpa dosa dan beban. Setelah doa selesai dilakukan, burung 

merpati dilepas dan diterbangkan. Maksud tata cara ini adalah juga untuk 

mengirim tunggangan bagi arwah. 

b. Benang lawe empat puluh helai yang bermakna agar orang yang 

meninggal kembali kepada Tuhan tanpa ada suatu halangan yang 

mengahadangnya. 

Pelaksanaan kendurian baik dari tigang dinten (tiga hari) sampai upacara 

kendurian mendhak katelu (nyewu) biasanya dilaksanakan pada malam hari 

setelah sholat magrib yang dihadiri kaum laki-lki baik tua maupun remaja.. 

Acara dimulai dengan pembacaan surat Yasin dan Tahlil secara bersama-sama 

yang dipimpin oleh Imam Masjid. Kemudian dilanjutkan dengan kendurian yaitu 

berdoa bersama-sama dengan menggunakan sesajen yang telah dipersiapkan dan 

dipimpin oleh sesepuh Dusun Prampogan, lalu dilanjutkan makan bersama-sama. 

Setelah makan bersama acara selesai, apabila masih ada sisa ubarampe yang 

tidak dimakan boleh dibawa pulang oleh kaum laki-laki yang datang. Dan untuk 

masyarakat yang beragama Kristen biasanya tidak ada acara pembacaan Tahlil 

dan Surat Yasin tetapi langsung kendurian saja, serta ubarampenya yang 

digunakan juga sama. Sedangkan untuk upacara mendhak katelu (nyewu) ada 
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yang berbeda dengan upcara lainnya. Karena pada upacara mendhak katelu 

(nyewu) itu pada pagi harinya bagi yang sudah mampu langsung diadakan 

uapacara pemasangan batu nisan atau Kijing yang dilaksanakan secara bergotong 

royong antar warga masyarakat. 

Dan setiap malam jumat sebelum Nyewu Dina (seribu hari), keluarga 

yang ditinggalkan menyiapkan air minum berupa teh, kopi dan sebatang rokok 

untuk laki-laki sedangkan minuman teh, kopi dan kinang (daun sirih, gambir dan 

enjet), lalu disiapkan diatas meja guna mempersiapkan siapa tahu orang yang 

meninggal tadi pulang. Meskipun dalam perkembangannya kemudian ritual 

tersebut telah memasuki unsur-unsur yang bernuansa Islam, seperti membaca 

tahlil dan Yasin. Selain slametan, tradisi religius yang ada di masyarakat Dusun 

Prampogan adalah nyadran, dan wiwid. 

Wiwid adalah sesajen yang dibuat masyarakat pada saat akan memanen 

padinya. Ubarampe atau sesajen yang digunakan antara lain : 

a) Nasi tumpeng yang melambangkan penghormatan terhadap Tuhan YME 

atas karunianya sehingga hasil tanamannya berbuah hasil dan dapat 

dipanen. 

b) Ayam bakar sebagai wujud sykur kepada Tuhan YME 

c) Gudangan yaitu sayaran yang direbus kemudian diberi sambal kelapa 

yang memiliki makna agar padinya dapat baik-baik dan segar sehingga 

hasilnya bagus. 

d) Tempe bakar dan ikan asian baker yaitu tempe atau ikan asin yang 

dibakar diatas baras api. 
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e) Jenang katul yaitu jenang atau bubur yang dibuat dari katul dan gula 

jawa. 

f) Pisang 

g) Dan ubarampe lainnya seperti kaca, bedak, dan uang sebagai 

persembahan kepada Dewi Sri. 

Acara tersebut dilaksanakan sehari sebelum panen diadakan yang 

bertempat disawah yang akan dipanen. Ubarampe tersebut sibawa ke sawah yang 

kemudian didoakan agar panennya tidak ada halangan dan panen berikutnya 

akan lebih baik lagi. Setelah berdoa sedikit-sedkit ubarampe tersebut diberikan di 

atas daun pisang sebagai persembahan kepada Dewi Padi atau Dewi Sri, dan 

jangan lupa di pojok sawah padi tersebut digelung atau ditali dengan padi 

lainnya. Ini sebagai simbol bahwa padi siap dipanen keesokan harinya. 

Tradisi non religius juga berkembang dengan baik di Dusun Prampogan 

antara lain sambatan dan rewang. Sambatan adalah gotong royong yang 

dilakukan oleh para kaum laki-laki baik tua maupun muda guna meringankan 

beban suatu pekerjaan, biasanya sambatan dilakukan pada saat membangun 

rumah, ngijing atau memasang batu nisan pada pemakaman. Ini dilakukan 

dengan bersama-sama tanpa membedakan statusya, semua berbaur menjadi satu. 

Dan juga diadakannya pertemuan bapak-bapak setiap malam minggu Kliwon 

yang bertempat di rumah RT yang membahas cara atau rencana guna 

pembangunan Dusun Prampogan agar dapat lebih maju. 

Rewang adalah berkumpulnya para ibu-ibu untuk memasak makanan di 

tempat orang yang punya hajat atau keperluan yang membutuhkan bantuan dari 
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orang lain. Rewang dilakukan secara bersama-sama tanpa ada suatu ikatan apaun 

baik saudara, agama maupun pekerjaan. Hal iti dilakukan oleh para ibu-ibu 

dengan senang hati dan penuh kebersamaan. Biasanya dilakukan pada hajatan 

pernikahan, sunatan atau khitanan, mitoni, mendhak. Semuanya bekerja sama 

agar pekerjaan yang dilakukannya cepat selesai sehingga dapat cepat kembali 

kerumah dan mengurus keluarga. Selain itu juga dilaksanakan pertemuan PKK 

yaitu gerakan untuk membina kesejahteran keluarga dan biasanya dimotori oleh 

kaum wanita terutama ibu-ibu sebagai wujud rasa kesatuan warga juga tetangga, 

dilaksanakan setian Minggu Pahing siang yang bertempat di rumah RT Dusun 

Prampogan. Acara itu diisi dengan acara simpan pinjam uang yang akan 

dibagikan setiap tahunnya pada saat mau lebaran Idul Fitri. Selain bapak-bapak 

dan ibu-ibu tidak ketinggalan kaum muda atau remaja juga mengadakan 

pertemuan setiap malam Minggu Legi dengan tempat yang selalu berpindah-

pindah antar rumah berdasarkan undian arisan yang diadakan. Acara ini 

membaha bagaimana memajukan kaum muda di Dusun Prampogan dan juga 

berbagi pengalaman antar anggota. 

Dengan diadakan acara-acara tersebut dapat mempererat rasa 

kebersamaan dan terbentuknya kesatuan sosial, sebab yang terlibat di dalamnya 

semua kalangan yang tidak membedakan jenis kelamin, umur, maupun status 

sosialnya.  Dan juga memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan masyarakat, 

yaitu menumbuhkan solidaritas masyarakat. Dengan bertemu, berkumpul, dan 

pentingnya rasa kebersamaan serta dapat membantu terbentuknya kesatuan 

sosial. Berbagai ketegangan sosial yang mungkin timbul dalam interaksi antar 
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warga masyarakat dapat diredakan dengan melalui tradisi selamatan maupun 

acara yang lainnya. 

Kegiatan ziarah makam juga sering dilakukan oleh masyarakat 

Prampogan, pada setiap Kamis malam Jumat di makam sanak saudara mereka 

yang telah meinggal dunia. Dalam hal ini masyarakat menyebutnya nyekar atau 

besik (membersihkan makam dari rumput, dan kotoran serta berdoa). Tradisi 

besik kubur secara menteluruh dan bergotong royong bersama-sama masyarakat 

dilakukan setiap tahunnya 2 kali, yaitu pada bulan Bakda Mulud dan Bulan 

Ruwah sebelum bulan Ramadhan tiba dan berlangsung secara turun temurun. 

 

B. Bentuk dan Isi Cerita 

1. Isi Cerita Rakyat Ki Kerta Bangsa 

 Cerita rakyat Ki Kerta Bangsa yang terletak di Dusun Prampogan, Desa 

Payungan, Kec. Kaliwungu, Kab. Semarang, Jawa Tengah merupakan cerita 

lisan yang didapat secara turun temurun yang berkembang di tengah-tengah 

masyarakat dan mempunyai beberapa versi. Cerita rakyat Ki Kerta Bangsa 

dianggap benar atau nyata oleh masyarakat Dusun Prampogan, Desa Payungan, 

Kec. Kaliwungu, Kab. Semarang, Jawa Tengah. Cerita rakyat Ki Kerta Bangsa 

menceritakan tentang tokoh yang mengajarkan budi pekerti luhur. 

 Ki Kerta Bangsa mempunyai nama kecil Raden Kartono adalah seorang 

prajurit Kraton yang hidup pada zaman Kerajaan Mataram dengan rajanya yang 

bernama Panembahan Senapati. Sejak kecil Raden Kartono hidup dalam 

lingkungan keraton yang memiliki banyak aturan dan pendidikan yang cukup 
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disiplin, sehingga membuat sosok Raden Kartono menjadi begitu kuat dan 

tangguh. Banyak hal yang dipelajarinya saat masih kecil sampai dewasanya, 

mulai dari ilmu kejawen, beladiri, strategi perang maupun kepemimpinan. 

Semedi atau bertapa juga sering dilakukan oleh Raden Kartono guna lebih 

mendekatkan diri terhadap sang pencipta. Raden Kartono memiliki 2 buah 

senjata yaitu keris Kyai Blencok dan tombak Kyai Ceblok. Kedua senjata tadi 

beliau dapatkan dari salah seorang gurunya dengan perjuangan yang begitu gigih 

dan berat serta bersaing dengan yang lainnya. Untuk mendapatkannya harus 

melakukan tapa kungkum selama 40 hari di pantai selatan tanpa putus dan juga 

harus dapat menjaga tingkah lakunya secara benar dan baik. Banyak ujian 

mengganggunya saat sedang bertapa yang bisa membuat semedinya tidak 

sempurna, diantaranya adalah gangguan para bidadari yang cantik datang untuk 

menggoda. Dari beberapa orang yang melakukan semedi atau bertapa hanya 

Raden Kartono yang mampu bertahan dan melewati ujian. Hingga kedua senjata 

tadi dapat dimilikinya. 

 Nama Ki Kerta Bangsa diberikan kepada Raden Kartono oleh 

Panembahan Senapati yang merupakan Raja Mataram, pada saat Raden Kartono 

diperintah untuk memimpin pasukan ke wilayah semarang yang saat itu diduduki 

Batavia. Nama Kerta Bangsa memiliki arti orang yang dapat menentramkan 

Negara atau bangsanya. Ini terbukti dengan dapat direbutnya wilayah Semarang 

bagian selatan dari tangan Batavia dan juga memberi pengaruh yang besar bagi 

masyarakat Prampogan khusunya dan masyarakat luas pada umumnya. Berikut 

merupakan cerita rakyat Ki Kerta Bangsa : 
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 Pada saat Kerajaan Mataram dipimpin oleh Panembahan Senapati 

wilayah Semarang yang masih termasuk daerah kekuasaannya diduduki oleh 

Batavia. Wilayah Semarang merupakan wilayah yang  merupakan daerah yang 

masih menjadi satu kesatuan dari Mataram maka perlu untuk dipertahankan. Saat 

itu Panembahan Senapati tidak dapat memimpin pasukan Mataram karena 

sedang melakukan renovasi Kerajaan sehingga tidak dapat ditinggalkan. Maka 

setelah melalui musyawarah dengan para Patihnya diambil sebuah kesepakatan 

bahwa yang akan memimpin pasukan Mataram ke Semarang adalah Raden 

Kartono yang kemudian diganti namanya menjadi Ki Kerta Bangsa. Sebelum 

berangkat Panembahan Senopati memberikan sebuah payung yang bernama 

payung Tunggul Naga. Payung Tunggul Naga merupakan payung yang cukup 

berarti karena merupakan simbol kebesaran, kejayaan, dan pengayoman bagi 

kerajaan Mataram yang diharapkan dengan membawa payung Tunggul Naga 

dapat memberikan perlindungan terhadap pasukan Mataram yang pergi ke 

Semarang. Semua pasukan yang hendak ikut berperang merebut daerah 

Semarang dipersiapkan dengan matang dan segala perlengkapan yang diperlukan 

disiapkan dengan sebaik-baiknya.  

 Selang beberapa waktu menempuh perjalanan dari Mataram akhirnya 

sampai pula di Semarang. Mereka membuat tempat istirahat yang tersembunyi 

agar tidak diketahui oleh pasukan Batavia. Untuk mengetahui seberapa besar 

kekuatan yang dimiliki oleh Batavia Ki Kerta Bangsa menyuruh beberapa 

pasukannya untuk menyamar menjadi seorang rakyat biasa yang bekerja untuk 

pasukan Batavia. Dengan menyamar dapat mengetahui seberapa kekuatan yang 
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dimiliki oleh Batavia maka akan dengan mudah untuk menentukan strategi yang 

akan digunakan. Penyerangan pertama yang dilakukan oleh pasukan Mataram 

adalah pada waktu pasukan Batavia sedang terlelap tidur. Pasukan yang dikirim 

untuk menyamar sudah mengetahui situasi dan kondisi pasukan Batavia dengan 

segala kebiasaan dari pasukan Batavia. Dengan keadaan yang seperti itu Ki Kerta 

Bangsa memimpin pasukannya untuk menyerang Batavia dengan keadaan yang 

lebih siap daripada pasukan Batavia. Serangan yang dilakukan oleh pasukan 

Mataram membuat Pasukan Batavia tidak siap dan kalah dari Pasukan Mataram. 

Dengan menangnya pasukan Mataram dari Batavia membuat wilayah Semarang 

bagian Selatan dapat dikuasai dan pasukan Batavia menyingkir. Pada 

pertempuran itu banyak pasukan Mataram dan Batavia yang luka-luka atau 

bahkan meninggal. 

 Dalam pertempuran dengan Batavia Ki Kerta Bangsa juga tidak luput 

dari serangan-serangan yang dilakukan oleh pasukan Batavia. Ki Kerta Bangsa 

memilki ilmu yang hebat dan siapapun tidak tahu ilmu apa yang dimilikinya 

sehingga setiap serangan yang diarahkan oleh pasukan Batavia tidak dapat 

melukai atau bahkan membunuh Ki Kerta Bangsa. Itu juga terjadi pada saat 

pasukan Batavia ingin membunuh Ki Kerta Bangsa dari belakang dengan 

senjatanya. Tetapi senjata yang dipegang oleh pasukan Batavia tidak dapat 

digunakan dan malah melukai dirinya sendiri. 

Dengan daya upaya dan seluruh kemampuan dikeluarkan, akhirnya 

pasukan dari Mataram dapat mengalahkan pasukan Batavia dan mengausai 

wilayah Semarang bagian Selatan. Dengan kekalahan tersebut pasukan Batavia 
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yang masih hidup menyingkir dari Semarang Bagian Selatan dan bergabung 

dengan pasukan lainnya yang berada di Semarang bagian utara. Dengan 

pertempuran yang cukup besar itu membuat banyak korban luka maupun yang 

meninggal baik dari pasukan Mataram maupun pasukan Batavia. Melihat kondisi 

pasukannya yang terluka maupun mueninggal membuat Ki Kerta Bangsa untuk 

menghentikan penyerangan untuk memulihkan kondisi yang habis-habisan untuk 

melawan pasukan Batavia. Ki Kerta Bangsa juga membantu mengobati para 

pasukannya yang terluka tanpa membedakan pangkatnya. Melalui segala 

kekuatan yang dimilikinya Ki Kerta Bangsa membantu mengobati pasukannya 

yang terluka. 

 Dirasa istirahatnya cukup dan pulih kembali Ki Kerta Bangsa dan 

pasukannya melanjutkan pertempuran melawan Batavia, agar seluruh wilayah 

Semarang dapat dikuasai sepenuhnya. Betapa terkejutnya pasukan Mataram yang 

dipimpin Ki Kerta Bangsa setelah sampai di tempat pasukan Batavia selama ini 

tinggal di Semarang Utara. Sebab di sana semuanya sudah dengan posisi siap 

untuk melawan pasukan dari Mataram, dengan jumlah pasukan yang lebih 

banyak daripada kemarin karena mereka meminta bala bantuan yang lebih 

banyak. Penyerangan yang dilakukan oleh pasukan Mataram terlalu mudah untuk 

dikalahkan oleh pasukan Batavia dikarenakan jumlah pasukan maupun 

persenjataannya lebih kecil daripada Batavia. Dengan keadaan yang sudah 

semakin mengkhawatirkan maka Ki Kerta Bangsa meminta para pasukannya 

untuk mundur dan melarikan diri dan kembali lagi ke Mataram untuk meminta 

bantuan yang lebih banyak lagi. Akan tetapi demi menyelamatkan diri dari 
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kejaran pasukan Batavia tidak semua pasukan Mataram ikut kembali ke 

Mataram. Banyak dari mereka yang melarikan diri ke wilayah barat seperti ke 

Pekalongan, Kaliwungu maupun Kendal. Semua pasukannya terpecah belah 

untuk menyelamatkan diri dari kejaran pasukan Batavia. Tidak terkecuali Ki 

Kerta Bangsa yang ikut melarikan diri dari kejaran pasukan Batavia dan memilih 

kembali ke Mataram. Dalam pelarian diri tersebut yang mengikuti Ki Kerta 

Bangsa kembali ke Mataram hanya 2 orang yaitu Ki Jaga Bela dan Ki Rangging. 

 Dalam perjalannya pulang ke Mataram Ki Kerta Bangsa, Ki Jaga Bela 

dan Ki Rangging melewati jalan-jalan yang berat dan melewati hutan-hutan agar 

bisa lolos dari pasukan Batavia. Karena perjalanan yang ditempuhnya sangat 

melelahkan, maka Ki Kerta Bangsa memutuskan untuk berhenti disebuah hutan 

untuk beristirahat sejenak dan kemudian akan melanjutkan perjalanan menuju ke 

Mataram. Ketiganya berhenti di dekat pohon yang cukup besar untuk 

beristirahat. Payung Tunggul Naga yang dibawa dari Mataram ditancapkan di 

tanah berdekatan mereka duduk-duduk di bawah pohon. Karena udaranya yang 

cukup panas sehingga membuat ketiganya untuk kembali berjalan sambil 

mencari sumber air yang dapat digunakan untuk minum. Betapa terkejutnya dari 

tancapan payung Tunggul Naga tersebut keluarlah mata air yang cukup deras 

mengalir, dan ketiganya lalu meminumnya agar dapat menghilangkan 

dahaganya. Tapi karena ketiganya masih lemas maka tidak melanjutkan 

perjalanannya menuju Mataram menunggu hingga kondisinya pulih kembali. 

Untuk memulihkan kembali tenaganya ketiganya melakukan semedi atau 

bertapa di dekat mata air tadi. Pada saat Ki Kerta Bangsa bersemedi tadi 
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mendapat sebuah wangsit atau petunjuk membuka lembaran baru di hutan itu 

dan tidak kembali ke Mataram. Dengan apa yang telah didapatkan oleh Ki Kerta 

Bangsa, maka ketiganya tidak melanjutkan perjalanannya kembali ke mataram, 

dan membuat tempat tinggal di hutan. 

Suatu hari ada sebuah angin besar yang melanda hutan dimana mereka 

tinggal. Angin besar tersebut merobohkan tempat tinggal yang mereka tempati 

dan menerbangkan payung Tunggul Naga yang dibawa dari Mataram sehingga 

terbang melayang-layang di udara. Karena payung Tunggul Naga merupakan 

sebuah simbol kejayaan, kebesaran, dan pengayoman bagi rakyat Mataram maka 

wajib untuk dijaga dan dirawatnya. Melihat payung itu berterbangan membuat Ki 

Kerta Bangsa mengutus Ki Jaga bela dan Ki Rangging untuk menemukan 

keberadaan payung tersebut agar tidak jatuh ke tangan-tangan orang yang tidak 

bertanggung jawab dan membawanya kembali. Dengan cepat Ki Jaga Bela dan 

Ki Rangging segera berjalan untuk mencari keberadaan payung Tunggul Naga, 

sedangkan Ki Kerta Bangsa akan membuat kembali tempat tinggal mereka. 

Untuk lebih memudahkan pencarian mereka berdua memutuskan untuk 

berpencar, Ki Jaga Bela ke utara dan Ki Rangging ke selatan. 

Beberapa waktu berselang payung itu ditemukan oleh Ki Jaga Bela yang 

menancap di tanah. Dan oleh ki Jaga Bela payung Tunggul Naga tidak dapat 

dicabut untuk dibawa kembali ke hutan dimana Ki Kerta Bangsa tinggal. Dengan 

berbagai usaha yang dilakukan pun sia-sia karena payung Tunggul Naga tidak 

bisa dicabut. Melihat kondisi tersebut kemudian Ki Jaga Bela melapor kepada Ki 

Kerta Bangsa bahwa payung Tunggul Naga sudah diketemukan tetapi payung itu 
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tidak dapat dicabut untuk dibawa kembali lagi. Mendengar semua cerita yang 

disampaikan kemudian Ki Kerta Bangsa menyuruh Ki Jaga Bela untuk menjaga 

payung Tunggul Naga agar aman dari orang-orang yang yang jahat dan tidak 

bertanggung jawab. Yang kemudian tempat dimana payung itu ditemukan itu 

dinamakan desa Payungan. 

Ki Jaga Bela dalam tugasnya menjaga payung Tunggul Naga berubah 

manjadi rakyat biasa dan mengaku bahwa ia merupakan warga dari desa sebelah 

yang diutus gurunya yang bernama Ki Kerta Bangsa untuk menjaga payung. 

Seperti layaknya masyarakat biasa Ki Jaga Bela juga melakukan kegiatan-

kegiatan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat yaitu bertani dan berkebun. 

Tetapi cara menanam padinya berbeda dengan rakyat pada umumnya yang hanya 

menanam seenaknya tanpa ada aturannya. Karena kurang pengetahuannya 

tentang cara bertani yang baik tersebut membuat masyarakat panennya sedikit 

atau bahkan gagal panen.  

Suatu hari desa Payungan dilanda pagebluk yang membuat penduduk 

desa bingung dan khawatir. Di situ banyak orang yang sakit, bahkan meninggal 

tanpa ada sebabnya dan juga gagal panen yang mereka alami. Telah beberapa 

kali usaha yang dilakukan oleh Ki Jaga Bela tapi tidak ada hasilnya. Kemudian 

Ki Jaga Bela berkunjung kepada Ki Kerta Bangsa yang dianggap lebih sakti dan 

mengerti agar mendapat sebuah jalan keluar dari permasalahan yang ada. 

Sesampainya di tempat Ki Kerta Bangsa kemudian Ki Jaga Bela menceritakan 

permasalahan yang ada. Mendengar cerita tersebut Ki Kerta Bangsa lalu berdiam 

diri atau bertapa agar dapat menemukan jalan keluar dari permasalahan tesebut. 
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Beberapa lama kemudian setelah bersemedi didapat hasil yaitu agar penduduk 

Desa Payungan membuat sesajen dan mengadakan bersih desa agar semuanya 

selamat. Hal itu dilaksanakan setelah panen dilaksanakan agar semua warga 

dapat mengikutinya. Selain itu juga untuk mengobati penduduk Desa payungan 

yang sakit Ki Kerta Bangsa menyuruh Ki Jaga Bela untuk mengambil air di 

mata air yang keluar dari cabutan Payung Tunggul Naga untuk diberikan sebagai 

obat ke rakyatnya agar cepat sembuh. Setelah selesai semua kemudian Ki Jaga 

Bela dan beberapa rakyatnya pulang untuk melakukan segala perintah Ki Kerta 

Bangsa. Ketenaran Ki Kerta Bangsa sebagai seorang yang pandai dan guru 

pinunjul pun sampai ke desa-desa lainnya berkat kebehasilannya. Dan setelah 

mengetahui bahwa Ki Kerta Bangsa adalah seorang prajurit Kraton Mataram 

membuat banyak orang yang berguru kepadanya. Semua itu diterima Ki Kerta 

Bangsa dengan senang hati tanpa membedakan statusnya, semuanya dianggap 

sama dan diberikan ajaran-ajaran yang sama pula. 

Ki Rangging telah berjalan jauh untuk mencari payung Tunggul Naga 

tapi tidak diketemukannya, dan jalan-jalan yang dilaluinya berupa hamparan 

tanah yang luas. Setelah berjalan cukup jauh Ki Rangging berhenti untuk 

berisitirahat. Karena kebingungan untuk kembali ke tempat Ki Kerta Bangsa 

sebab jalannya semuanya sama, maka Ki Rangging memutuskan untuk 

beristirahat disitu. Tempat tersebut kemudian dinamakan Desa Bulak.  

Ki Rangging karena merasa sudah lama tidak bertemu dengan Ki Jaga 

Bela dan Ki Kerta Bangsa memutuskan untuk mencari kembali jalan ke hutan 

dimana Ki Kerta Bangsa tinggal. Dengan pencariannya yang tanpa mengenal 
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lelah akhirnya tempat tinggal Ki Kerta Bangsa ditemukan yang kini telah 

berubah menjadi padepokan yang mempunyai banyak murid. Tanpa disengaja 

pula Ki Rangging pun bertemu dengan Ki Jaga Bela yang pada waktu itu sedang 

berkunjung. Kemudian keduanya memutuskan untuk kembali lagi ke daerah 

masing-masing. 

Ki Rangging dan Ki Jaga Bela tanpa diduga bertemu pada saat 

mengunjungi Ki Kerta Bangsa. Kemudian mereka bertiga yaitu Ki Kerta 

Bangsa, Ki Jaga Bela dan Ki Rangging bercerita tentang segala hal yang terjadi 

pada kehidupan mereka. Ki Jaga Bela Bercerita bahwa akhir-akhir ini penduduk 

Desa Payungan apabila menikah dengan penduduk Desa Bulak maka salah satu 

dari pasangan itu akan terjadi kejadian yang aneh. Misalnya salah satu dari 

pasangan entah suami atau istrinya menjadi gila atau bahkan meninggal. Dan Ki 

Rangging juga bercerita hal yang sama dengan Ki Jaga Bela. Setelah selesai 

keduanya bercerita kejadian tersebut Ki Kerta Bangsa mangatakan bahwa antara 

Desa Payungan dengan Desa tidak bolah terjadi perkawinan sampai kapanpun. 

Ini disebabkan bahwa antara Desa Payungan dan Desa Bulak merupakan satu 

keturunan yaitu antara Ki Jaga Bela dan Ki Rangging merupakan saudara 

sekandung. 

Suatu hari tempat dimana Ki Kerta Bangsa tinggal terjadi sebuah 

perampokkan. Beberapa kali para perampok berhasil mengambil barang-barang 

milik penduduk tanpa ada perlawanan. Karena merasa gerah dengan perampokan 

yang sering terjadi maka Ki Kerta Bangsa berinisiatif untuk menjebak perampok 

agar tidak meresahkan penduduk. Cara yang dipakai adalah rumah yang 
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ditempati oleh Ki Kerta Bangsa dibiarkan terbuka agar perampok mudah untuk 

masuk dan mengambil barang-barang yang diinginkan. Tapi entah ilmu apa yang 

dimiliki oleh Ki Kerta Bangsa, perampok itu dapat ditangkap tanpa ada yang 

terluka. Perampok tadi setelah mengambil barang bingung tidak bisa keluar dari 

rumah Ki Kerta Bangsa. Karena melihat para perampok yang masih muda-muda, 

oleh Ki Kerta Bangsa para perampok dibina dipadepokannya agar menjadi orang 

yang baik. Di padepokannya tersebut para perampok diajari tentang berbagai hal, 

termasuk ilmu kejawen dan tentang kebaikan. Melihat ketekunannya berlatih 

perampok tadi kemudian diangkat menjadi anak oleh Ki Kerta Bangsa yang 

kemudian diberi nama Wangsa Wijaya. Setelah mendapat ajaran dari Ki Kerta 

Bangsa dapat berubah menjadi orang baik dan mau membantu orang lain. 

Kepandaian Ki Kerta Bangsa pun banyak masyarakat yang mendengar 

dan kemudian banyak yang datang untuk berguru kepadanya tentang kejawen 

maupun bela diri. Itu semua diterima oleh Ki Kerta Bangsa dengan senang hati 

dan diberikan ilmu kepada semua muridnya tanpa membedakan statusnya. Tidak 

hanya yang datang untuk berguru tetapi juga para perampok dan pencuri yang 

tertangkap oleh penduduk diserahkan kepada Ki Kerta Bangsa untuk dibina. 

Oleh penduduk tempat dimana Ki Kerta Bangsa tinggal dinamakan Desa 

Prampogan karena disitu tempat dimana para perampok yang tertangkap dan 

dibina agar kembali dijalan yang benar. Dalam versi lain menyebutkan bahwa 

nama Prampogan diberikan karena di tempat tersebut merupakan persembunyian 

para rampok-rampok yang tertangkap. 
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Semakin hari usia Ki Kerta Bangsa bertambah tua, sebelum meninggal Ki 

Kerta Bangsa berpesan kepada anaknya yaitu Wangsa Wijaya agar dapat hidup 

dengan baik, berbuat baik kepada siapapun, jangan melakukan perbuatan yang 

seperti dulu lagi yaitu merampok, dapat menjaga kedua senjatanya yaitu keris 

Kyai Blencok dan tombak Kyai Ceblok, selalu membantu orang tanpa harus 

membedakan statusnya dan dimakamkan di sebelah timur Dusun Prampogan 

agar dapat melindungi penduduknya. 

Tempat  Ki Kerta Bangsa hingga saat ini masih banyak dikunjungi oleh 

para peziarah dari Dusun Prampogan sendiri maupun daerah lainnya, terutama 

pada malam Selasa Kliwon maupun Jumat Kliwon. Pada malam-malam tersebut 

bagi orang Jawa memiliki keistimewaan tersendiri yang dipercaya bahwa roh 

yang sudah meninggal akan turun dan dapat membawa doa yang dipanjatkan 

sehingga keinginannya dapat terkabulkan. Para peziarah datang untuk meminta 

agar keinginannya atau cita-citanya dapat tercapai maupun dikabulkan. Dari 

kebiasaan ziarah itu akhirnya timbul suatu adat Sadranan atau upacara Bakdo 

Muludan yang biasanya diadakan pada hari Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon 

pada bulan Bakdo Mulud. Untuk mengetahui secara pasti kapan asal mulanya 

muncul tradisi sadranan di tempat Ki Kerta Bangsa belum diketahui secara pasti 

sebab disamping awal mula peristiwa itu terjadi sudah lama, juga tidak disertai 

dengan adanya sumber-sumber tertulis yang mendukungnya. Sehingga sumber-

sumber tersebut berbentuk cerita rakyat yang sifatnya turun temurun. Sehingga 

data yang diperolah adalah data lisan. 

 
2. Bentuk Cerita 
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 Cerita rakyat Ki Kerta Bangsa merupakan lokal legenda karena 

mempunyai cerita tentang asal usul Dusun Prampogan, juga memiliki cerita 

tentang seorang tokoh yang bernama Ki Kerta Bangsa. Ki Kerta Bangsa adalah 

seorang prajurit Keraton Mataram yang dianggap seorang guru yang pinunjul 

atau linuwih yang disegani oleh masyarkat Dusun Prampogan dan sekitarnya. 

Tokoh ini memiliki kekuatan-kekuatan magis yang disakralkan oleh masyarakat 

pendukungnya sehingga dipercaya dapat mengabulkan segala permintaan. 

Tempat terjadinya pun di dunia seperti yang kita kenal sekarang ini. 

 Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara maupun observasi 

langsung, sebagian besar masyarakatnya masih mempercayai serta meyakini 

Cerita Rakyat Ki Kerta Bangsa. Selain masyarakat sekitar, pada peziarah dari 

daerah lain juga masih mempercayai keberadaan cerita rakyat Ki Kerta Bangsa 

sebagai tempat yang sakral dimana terdapat makam seorang tokoh yang 

dianggap linuwih dan memiliki kesaktian. 

 Keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Cerita Rakyat Ki 

Kerta Bangsa di Dusun Prampogan, Desa Payungan, Kec. Kaliwungu, Kab. 

Semarang, Jawa Tengah adalah merupakan folklor lisan yang berbentuk legenda 

dimana cara penyebarannya masih melalui tuturan dari mulut ke mulut dan 

diturunkan dari generasi kepada generasi berikutnya. Legenda biasanya bersifat 

migratoris, yakni dapat berpindah-pindah sehingga dikenal luas di daerah-daerah 

berbeda. Selain itu, legenda acapkali tersebut dalam bentuk pengelompokkan 

yang disebut siklus (Cycle), yaitu sekelompok cerita yang berkisar pada suatu 

tokoh atau suatu kejadian tertentu. Legenda dapat tercipta apabila seorang tokoh, 
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tempat atau kejadian dianggap berharga oleh kolektifnya untuk diabadikan 

menjadi legenda. Sudah tentu hal itu tidak berarti bahwa pada legenda yang tidak 

ada pola-pola tradisional. Pola-pola ini menyebabkan legenda yang kelihatannya 

baru tetap mirip dengan legenda lama (Dundes, dalam James Dananjaya 1997 ; 

67). 

 
C. Analisis Fungsi Cerita Rakyat Ki Kerta Bangsa 

 Cerita rakyat sebagai sastra lisan masih mempunyai banyak fungsi yang 

menjadikannya sangat menarik serta penting untuk diselidiki ahli-ahli ilmu 

masyarakat kita dalam rangka melaksanakan pembangunan bangsa kita. Cerita 

lisan, yaitu disebarkan dari mulut ke mulut dengan tutur kata yang mmpunyai 

kelemahan, karena apa saja yang diteruskan melalui lisan dengan mudah sekali 

dapat mengalami perubahan yang tidak disengaja, karena kemungkinan daya 

ingat seseorang berbeda-beda atau karena orang sengaja menambahi atau 

mengurang cerita yang ada dalam penceritaannya kepada orang lain. 

 Cerita rakyat bukan hanya pemikiran dengan intelektual dan bukan pula 

dengan logika manusia tetapi lebih dari itu merupakan orientasi spiritual yang 

supranatural untuk berhubungan dengan Ilahi. Bagi masyarakat awam dan 

tradisional dalam menghayati cerita rakyat itu merpakan cerita yang benar-benar 

terjadi dan realitas bahkan cerita rakyat merupakan barang yang berharga bagi 

masyarakat pemiliknya, karena mempunayi sesuatu yang sakral, bermakna, 

menjadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari dimasyarakat sekitarnya. 

Masyarakat percaya apa yang ada dalam cerita itu dengan memelihara dan 
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menghayati cerita itu supaya tidak lekas punah begitu saja tanpa ada pelestarian 

dan pengembangan. 

 Masyarakat sekitar makam yaitu di Dukuh Prampogan meyakini 

keberadaan cerita rakyat Ki Kerta Bangsa dan mempercayainya, bahkan cerita 

rakyat merupakan barang yang berharga bagi masyarakat pemiliknya. Cerita 

rakyat Ki Kerta Bangsa memiliki kekuatan sakral, bermakna dan dijadikan 

tauladan bagi kehidupan sehari-hari dalam lingkungan masyarakat sekitarnya, 

sehingga cerita rakyat sangat penting sekali bagi kehidupan masyarakat dan 

sangat perlu sekali untuk tetap menjaga dan melestarikan. 

Cerita rakyat merupakan salah satu bentuk cerita yang hidup dalam 

masyarakat, sehingga memiliki fungsi tertentu bagi masyarakat pendukungnya. 

Adapun  fungsi-fungsi Cerita Rakyat Ki Kerta Bangsa  adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai Alat Pendidikan Anak (Paedagogical device) 

 Pembicaraan mengenai masalah dasar pendidikan tidak lepas dari 

pemahaman sebagai sistem pengendalian ketegangan sosial. Pendidikan dapat 

dipergunakan sebagai sarana mempertebal keyakinan kepada masyarakat akan 

kebaikan adat-istiadat kelompoknya. Salah satu cara dengan pendidikan sebagai 

alat untuk dapat mempertebal keyakinan kepada anggota masyarakat tentang 

kebaikan adat-istiadat kelompok adalah dengan cara yang disebut sugesti sosial 

(social suggestin). Dalam hal ini biasanya kebaikan adat-istiadat ditunjukkan 

kepada masyarakat melalui cerita rakyat, dongeng, legenda, cerita tentang karya 

orang-orang besar, cerita tentang pahlawan yang dikisahkan dengan menarik 

melalui lisan. 
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Sebagian besar cerita rakyat juga menyertakan adat-istiadat sebagai 

pakem yang secara otomatis dipatuhi dan dihormati oleh setiap pendukungnya 

dan generasinya dimana cerita rakyat itu tumbuh dan berkembang. Cara 

semacam ini memang lazim digunakan oleh hampir semua masyarakat, karena 

dengan cara ini akan menyebabkan adanya suatu kompleks cerita rakyat tentang 

tokoh-tokoh besar dan pahlawan besar dan terkenal merupakan suatu kebutuhan 

universal dalam kehidupan masyarakat. Merupakan suatu kebutuhan universal 

dalam kehidupan masyarakat dunia, dilihat dari segi psikologis, cerita rakyat 

selalu memperlihatkan gejala-gejala kejiwaan pada pelakunya seperti 

kobodohan, kecerdikan, kebencian, kebaikan, kebahagiaan, kesengsaraan, kasih 

sayang, kesetiaan, pengkhiyanatan, serta kejujuran dan kecurangan. Dari segi 

pendidikan dapat dilihat hampir dari semua cerita rakyat yang dituturkan oleh 

orang-orang tua mengandung unsur-unsur pendidikan. Unsur-unsur pendidikan 

meliputi pendidikan moral, pendidikan cinta lingkungan, pendidikan cinta tanah 

air, pendidikan kekeluargaan, adat istiadat dan sifat-sifat kepemimpinan.  

Cerita rakyat yang berada di Dukuh Prampogan, Desa Payungan, Kec. 

Kaliwungu, Kab. Semarang, Jawa Tengah dapat diambil hikmahnya dan 

dimanfaatnya bagi generasi penerus pada khususnya sebagai alat pendidikan, dan 

bagi masyarakat bagi masyarakat yang mengenal cerita rakyat tersebut. Cerita 

Rakyat Ki Kerta Bangsa dapat bermanfaat dalam hal pendidikan yang pantas 

ditiru dan dipraktekkan dikehidupan sehari-hari dalam masyarakat.  

 Cerita rakyat Ki Kerta Bangsa di Dukuh Prampogan, Desa Payungan 

merupakan salah satu dari beberapa cerita rakyat yang tersebar di indonesia yang 
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di dalamnya terkandung unsur-unsur pendidikan yang positif. Cerita rakyat Ki 

Kerta Bangsa yang dipercaya dan dikeramatkan oleh masyarakat pendukungnya 

di dalamnya terkandung beberapa unsur-unsur pendidikan sebagai berikut : 

a. Mendidik manusia agar selalu bersyukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

 Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang menyadari bahwa 

segala sesuatu yang mereka perbuat dan yang terjadi di dunia ini tidak lepas dari 

kekuasan Tuhan. Harus diakui bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini 

merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan hidup ini juga merupakan 

anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, manusia harus berusaha 

setiap saat ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara beribadah menurut 

agama dan kepercayaan masing-masing dan mematuhi perintahnya serta 

menjauhkan larangannya. Demikian juga dengan tokoh Ki Kerta Bangsa adalah 

makhluk cipataan Tuhan. Apa yang terjadi dalam diri Ki Kerta Bangsa 

merupakan pemberian dari Tuhan. Kelebihan dan kekuatan yang luar biasa yang 

dimiliki oleh Ki Kerta Bangsa semata-mata merupakan berkah dari Tuhan, 

karena beliau merupakan orang yang dekat dengan Tuhan dan memiliki sifat 

yang baik dan ikhlas mengorbankan segalanya demi kepentingan masyarakat. 

Kedekatan Ki Kerta Bangsa dengan Tuhan dilakukannya dengan kegemarannya 

dalam melakukan tapa atau semedi. Dengan melakukan tapa atau semedi itu 

orang akan merasa bahwa dirinya sedang melakukan kominikasi dengan Tuhan 

sehingga apa yang disampaikan dapat terkabulkan. Sedangkan untuk jaman 

sekarang sudah jarang orang melakukan tapa atau semedi karena orang sudah 

mengenal berbagai agama yang dianutnya. Melalui doa berdasarkan agamanya 
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orang sudah melakukan komunikasi dengan Tuhannya sehingga mamiliki 

keyakinan bahwa permintaannya akan dapat terkabulkan. 

 Kegiatan ritual yang dilakukan yang dilakukan oleh masyarakat Dusun 

Prampogan setiap bulan Bakda Mulud setiap tahunnya di makam Ki Kerta 

Bangsa, merupakan rasa syukur kepada Tuhan YME karena telah memberikan 

suatu perlindungan dan tempat untuk memohon berkah kepada Tuhan melalui 

perantara Ki Kerta Bangsa. Hal ini merupakan suatu perwujudan bahwa manusia 

lahir ke dunia telah dianugerahi kenikmatan hidup. Oleh karena itu manusia 

harus selalu bersyukur dengan apa yang telah didapatnya dari Tuhan YME. 

 
b. Mendidik manusia agar memiliki jiwa kepemimpinan dan rela berkorban. 

 Jiwa kepemimpinan meruapakan jiwa perwatakan dan sikap seorang 

manusia dalam menyikapi keadaan yang terjadi dalam kehidupannya, yang 

berhubungan dengan lingkungan dan pergaulan masyarakat. Sikap itu muncul 

ketika manusia itu berada dalam kelompok masyarakat yang didasarkan atas 

kesadaran manusia itu sendiri untuk menjalankan peran manusia dalam aspek 

kehidupannya. Wilayah Negara Indonesia memiliki banyak daerah yang 

membutuhkan seorang pemimpin dalam melaksanakan pemerintahannya. 

 Seorang pemimpin tidak hanya kepala pemerintahan dan berkuasa 

tentang segala hal, akan tetapi seorang pemimpin yang baik dan dapat 

menempatkan diri serta mengayomi masyarakatnya. Pemimpin memilki tempat 

dalam segala bidang kehidupan. Oleh karena itu dibutuhkan sosok seorang 

pemimpin pandai dan dapat membimbing masyarakatnya dalam kehidupan yang 

tentaram dan damai. Menjadi seorang pemimpin yang dapat dipercaya oleh 
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semua orang tidaklah mudah seperti halnya membalikkan telapak tangan. Hal ini 

terbukti pada saat Ki Kerta Bangsa dipercaya untuk memimpin pasukan 

Mataram ke Semarang guna merebut wilayah Semarang dari tangan Batavia. 

Kepercayaan yang diberikan oleh Panembahan Senopati, karena Ki Kerta 

Bangsa dianggap mampu dan layak memimpin pasukan. Selain itu juga dilihat 

dari ilmu dan kepandaian yang dimiliki Ki Kerta Bangsa yang lebih daripada 

yang lainnya. Hal-hal yang selama ini dilakukan oleh Ki Kerta Bangsa yang 

baik-baik saja juga merupakan nilai tersendiri bagi Panembahan Senopati untuk 

mempercayakan tugas kepada Ki Kerta Bangsa untuk memimpin pasukan 

Mataram ke Semarang.  

 Jiwa kepemimpinan yang dilandasi dengan sikap tanpa pamrih yang 

dilakukan oleh Ki Kerta Bangsa membawa dirinya sebagai pemimpin yang patut 

untuk ditiru dan tetap dikenang. Sikap tanpa pamrih itu ditunjukkan pada saat Ki 

Kerta Bangsa dengan ikhlas menerima amanat untuk berperang melawan 

Batavia dengan segala resiko yang akan terjadi dilakukannya dengan sepenuh 

hati demi kemakmuran masyarakat. Dengan semua itu maka tidak salah jika 

keberadaan cerita rakyat Ki Kerta Bangsa dijadikan panutan bagi masyarakat 

Dusun Prampogan pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. 

c.  Mendidik manusia agar patuh pada pemimpin 

 Pemimpin merupakan orang yang memiliki wewenang yang paling tinggi 

dan memiliki kekuasaan yang harus dipatuhi oleh bawahannya. Tidak menjadi 

hal yang mudah untuk dapat menjadi seorang pemimpin, karena pemimpin harus 

memiliki sikap yang tegas, jujur, adil, dipercaya dan sebagainya. Seorang 
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pemimipin juga harus dapat menerima keputusan yang telah disepakati bersama 

dan mau menerima usulan dari bawahannya maupun saran-saran dan teguran, 

sebab tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Sebagai seorang bawahan 

juga harus dapat menerima perintah dari atasannya atau pemimpinnya agar 

terjadi sebuah kerja sama yang baik. Seperti halnya cerita Ki Kerta Bangsa yang 

menerima perintah dari Panembahan Senopati untuk pergi ke Semarang guna 

merebut wilayah Semarang dari tangan Batavia. Karena Panambahan Senapati 

adalah seorang pemimpin kerajaan Mataran maka Ki Kerta Bangsa menerima 

tugas untuk memimpin pasukan Mataram ke Semarang sebagai wujud 

kepatuhannya terhadap pemimpin. 

 Digambarkan juga bagaimana Ki Rangging dan Ki Jaga Bela yang 

ditugaskan untuk mencari payung Tunggul Naga yang kabur terbawa angin. 

Dengan sepenuh hati mereka mencari payung itu karena mengganggap Ki Kerta 

Bangsa sebagai pemimpin mereka. Setelah ditemukan Ki Jaga Bela payung itu 

tidak dapat dicabut dan dibawa kembali dimana mereka tinggal, guna menjaga 

payung Tunggul Naga agar tidak dicuri orang maka Ki Kerta Bangsa menyuruh 

Ki Jaga Bela untuk menjaganya. Semua itu terwujud karena mereka patuh 

terhadap Ki Kerta Bangsa. Selain itu juga merupakan kewajiban bersama karena 

Payung Tunggul Naga tadi diamanahkan kepada seluruh pasukan Mataram yang 

berjuang merebut wilayah Semarang. 

 Berdasarkan dari kejadian tersebut dapat dijadikan contoh dalam 

kehidupan bermasyarakat dalam hal pendidikan, yaitu mendidik agar manusia 

patuh dalam menerima segala perintah dari seorang pemimpin, itu juga 
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merupakan sebuah bentuk pengabdian. Karena pemimpin merupakan sesosok 

orang yang telah terpilih dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Antara 

pemimpin dan bawahan juga harus dapat bekerjasama dengan baik agar dapat 

memperkokoh hubungan diantara mereka sehingga tidak ada sebuah 

permusuhan. Tidak bagus apabila antara pemimpin dan bawahan terjadi sebuah 

permusuhan atau kerjasama yang kurang bagus, maka akan mudah sekali untuk 

diadu domba dengan pihak lain sehingga akan terjadi permusuhan diantaranya. 

 
d. Mendidik manusia agar berbudi pekerti yang luhur 

 Manusia merupakan makhluk Tuhan yang paling sempurna karena 

memilki daya cipta, rasa, dan karsa yang tidak dimiliki oleh makhluk Tuhan 

yang lainnya. Selain itu juga merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup 

tanpa orang lain, untuk itu dibutuhkan saling tolong menolong dan kerjasama 

antara yang satu dengan yang lainnya. Hidup bermasyarakat tidaklah mudah, 

apalagi jika hidup dalam masyarkat yang masih memiliki norma-norma yang 

berlaku di kehidupannya. Jika kita hidup di desa, kita harus lebih dapat menjaga 

tingkah laku ataupun perbuatan kita dengan masyarakat. Sebab di desa masih 

sangat menjunjung tinggi nilai kesopanan dan norma-norma yang berlaku dalam 

masyarakat. Hukuman atau pandangan negatif akan diterima seseorang yang 

tinggal di desa apabila tidak dapat menjaga tingkah laku dan menjunjung tinggi 

nilai kesopanan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Ia akan 

dikucilkan dari pergaulannya dan lebih menyakitkan akan di usir dari desanya. 

Berbeda dengan masyrakat yang memiliki budi pekerti luhur, apabila mengalami 

kesulitan akan mendapat bentuan dari orang lain untuk menyelesaikannya. 
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 Cerita rakyat Ki Kerta Bangsa dikisahkan bahwa Ki Kerta Bangsa yang 

semasa hidupnya selalu membantu rakyat tanpa membedakan statusnya entah 

kaya ataupun miskin. Berdasar sikap itulah tercermin bahwa dalam hidup 

bermasyarakat hendaknya harus saling tolong menolong baik tanpa membedakan 

statusnya. Dengan sikap yang telah ditunjukkan seperti itulah diharapkan 

masyarakat dapat menjalani hidupnya dengan harmonis, tentram dan aman. 

 
2. Sebagai alat pemaksa dan pengawas norma-norma masyarkat akan 

selalu dipatuhi anggota kolektifnya. 

 Suatu norma atau aturan dibangun melalui hati melihat kenyataan atau 

fenomena yang terjadi berdasarkan lingkungan dan eksistensi manusia terhadap 

lingkungan dan sesamanya. Pengertian dari norma adalah aturan atau ketentuan                    

yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, 

tatanan, dan kendali tingkah laku yang sesuai dab diterima dalam masyarakat 

(KBBI, 1995 ; 693). Norma terdiri dari aturan –aturan untuk bertindak sifatnya 

yang khusus, dan perumusannya pada umunya sangat rinci, jelas, tegas, dan tidak 

meragukan. Apabila sifatnya umum, ruang lingkupnya terlalu luas, dan 

perumusannya terlalu kabur, maka suatu norma tidak dapat mengatur tindakan 

individu, dan dapat membingungkan pelaksanaannya. Norma-norma yang 

khusus itu dapat digolongkan menurut pranata-pranata masyarakat yang ada. 

Norma yang ada dalam masyarakat hendaknya dapat ditaati dan dijalankan 

sesuai dengan kaidah yang belaku agar dapat mengendalikan tingkah laku dalam 

pergaulannya, bisa menentramkan, menjalin kebersamaan antar individu, dan 

saling menghormati. Apabila suatu norma sudah tidak lagi dijunjung tinggi atau 
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dilakukan oleh masyarakat maka akan terjadi sebuah kebebasan yang tanpa 

kendali, keegoisan individu, dan saling melecehkan antar individu yang bisa 

memunculkan sebuah peperangan atau permusuhan. 

 Norma-norma masyarakat sekarang ini semakin lama semakin 

ditinggalkan oleh masyarakatnya terutama masyarakat perkotaan pada umumnya. 

Sedangkan untuk masyarakat pedesaan masih memegang tegih norma-norma 

yang berlaku dan berkembang di desa itu. Namun, apabila ada yang melanggar 

norma-norma yang telah disepakati oleh masyarakatnya baik yang disengaja 

maupun tidak, maka akan mendapatkan sanksi atau hukuman yang berlaku 

sesuai dengan tingkatan kesalahan yang diperbuat. Melihat kenyataan itu, 

manusia dengan hati dan fikirannya malahirkan suatu sikap yang seharusnya 

pantas untuk dilakukan, yaitu norma, etika atau aturan tertentu terhadap tingkah 

laku, sesama, atau lingkungannya yang diharapkan dapat dilakukan pada setiap 

diri manusia. Norma atau aturan adalah mengarahkan manusia pada suatu 

tingkah laku yang baik dan membatasi dari sesuatu yang buruk. Aturan atau 

norma yang beredar dalam masyarakat menjadi suatu ketentuan hukum yang 

tidak tertulis dan sifatnya keterikatan yang tinggi, maksudnya adalah norma-

norma itu mengikat manusia selalu mematuhi dan menjadikannya sebagai suatu 

pegangan yang harus dilakukan. 

 Manusia dalam pandangannya terhadap suatu bentuk hakikat yang terjadi 

mengalami benturan-benturan keterbatasan pikirannya untuk menyelami lebih 

lanjut lagi. Timbullah pemikiran-pemikiran yang masuk akal maupun tidak, 

semua itu timbul karena manusia mempercayai kekuatan Tuhan yang tidak dapat 
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dijangkau dengan kemampuan manusia. Keberadaan alam mistis tidak dapat 

dilepaskan dari dalam diri masyarakat Jawa. Mereka percaya bahwa gejala-gejala 

alam yang ada di sekelilingnya dapat mempengaruhi alam pikirannya secara 

mendalam, dan kekuatan-kekuatan gaib selalu mengelilinginya. Hubungan antar 

manusia dengan kekuatan gaib ini diwujudkan dalam bentuk peringatan ritual, 

misalnya tradisi mempersembahkan sesaji (sajen) nyadran pada bulan Bakda 

Mulud mapun tradisi ziarah pada hari-hari Selasa Kliwon maupun Jumat Kliwon, 

upacara-upacara tradisional misalnya pernikahan, ritual-ritual tertentu sebelum 

melakukan tindakan (memanen padi), dan sebagainya. 

 Rangkain ritual yang ada pada dasarnya merupakan wujud nyata 

pelaksanaan norma-norma kelakuan dalam religi yang mereka yakini. Peringatan 

ritual dijadikan cerminan kepercayaan masyarakat terhadap kejadian di 

sekelilingnya, khususnya kejadian-kejadian yang berkaitan dengan tokoh yang 

ada yaitu Ki Kerta Bangsa. Misalnya pemakaman orang yang dianggap belum 

suci yang ditempatkan dalam satu lokasi dengan Ki Kerta Bangsa mendatangi 

mimpi keluarganya agar dipindahkan tempatnya yang menjauh dari lokasi Ki 

Kerta Bangsa. Melalui kepercayaan itulah maka Cerita Rakyat Ki Kerta Bangsa 

dipakai sebagai pedoman tingkah laku atau norma-norma masyarakat yang harus 

dipatuhi oleh kolektifnya. Sedangkan upacara ritual yang dilakukan dijadikan 

sebagai pengawas norma-norma yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. 

Misalnya saja pada saat datang ke tempat Ki kerta Bangsa diwajibakan untuk 

membawa kembang talon atau tiga warna (melati, mawar, dan kanthil), serta 

doa-doa atau keinginan seharusnya yang bersifat positif dan bukan untuk 
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kejahatan misalnya membunuh atau mencuri. Dan melalui media ini diharapkan 

dapat menjadi satu acuan bahkan satu contoh dapat terwujudnya antara 

keselarasan dan ketentraman antara masyarakat. 

 
5. Sebagai Hiburan 

 Cerita rakyat yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dapat dipakai 

sebagai sarana hiburan. Ceria rakyat Ki Kerta Bangsa yang ada di Dusun 

Prampogan, Desa Payungan, Kec. Kaliwungu, Kab. Semarang melahirkan 

upacara nyadran yang di dalamnya terdapat upacara pergantian kain mori 

penutup makam, pawai atau kirab pusaka keris Kyai Blencok dan tombak Kyai 

Ceblok yang terdiri dari subomanggolo, sesepuh, putrid domas, dan pengiring 

lainnya yang membawa perelangkapan upacara nyadran. Dengan adanya upacara 

tradisional nyadran tersebut masyarakat memperolah hiburan karena 

memperolah sebuah pertunjukkan seni yang tidak semua desa memiliki upacara 

tersebut. Dan juga dalam acara sadranan itu mengundang sebuah grup musik 

campursari yang dapat digunakan hiburan bagi masyarakat setempat maupun 

pengunjung. Acara kesenian campursari itu baru dipertunjukkan pada acara 

sadranan tahun 2008 kemarin, itu juga sebagai wujud syukur dari masyarakat 

Dusun Prampogan karena telah selesai pembanguan kawasan makam Ki Kerta 

Bangsa. 

 Ceria rakyat Ki Kerta Bangsa yang ada di Dusun Prampogan, Desa 

Payungan, Kec. Kaliwungu, Kab. Semarang oleh masyarakat setempat juga 

digunakan sebagai sarana hiburan yang diceritakan kepada anak cucunya sebagai 

media pengantar tidur. Sehingga dengan cerita yang disampaikan anak cucu 
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merasa terhibur, dan mendapatkan pesan moral yang ada pada cerita dan 

mengenal bagaimana cerita rakyat tersebut yang selama ini dipercaya sebagai 

Legenda. Pesan moral yang disampaikan dalam cerita rakyat Ki Kerta Bangsa  

antara lain kita arus menghormati orang yang lebih tua, untuk mendapatkan apa 

yang diinginkan atau cita-it harusnya berusaha dengan sebaik-baiknya, 

menghormati pemimpin, dan menolong orang hendaknya ikhlas tanpa 

membedakannya. Hal itu juga dilakukan oleh Ki Kerta Bangsa yang sangat 

menghormati Panembahan Senapati sebagai raja atau pemimpinnya juga sebagai 

orang yang lebih tua. 

 Cerita tentang sosok Ki Kerta Bangsa yang diberikan kepada anak cucu 

diharapkan dapat dijadikan hiburan yang digunakan sebagain pengantar tidur. 

Dan juga sebagai contoh sosok seorang pemimpin yang merupakan cikal bakal 

adanya Dusun Prampogan yang dapat dijadikan sauri tauladan. Apabila cerita 

rakyat Ki Kerta Bangsa tidak dijaga dan dilestarikan maka cerita tersebut akan 

tergeser dengan cerita-cerita lain yang lebih menarik atau bahkan punah dalam 

lingkungan masyarakat. Maka salah satu jalannya adalah dengan 

menceritakannya kepada generasi berikutnya yaitu anak dan cucu. 

6. Fungsi Ekonomi 

 Dengan adanya makam Ki Kerta Bangsa yang ada di Dusun Prampogan, 

Desa Payungan, Kec. Kaliwungu, Kab. Semarang membawa berkah tersendiri 

bagi masyarakat setempat untuk mencari nafkah. Dengan banyaknya para 

peziarah yang mendatangi tempat tersebut pada setiap malam Selasa Kliwon dan 

malam Jumat Kliwon dan terutama pada saat tradisi nyadran digelar akan 
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memberi peluang masyarakat Prampogan untuk menambah pendapatan. Mereka 

melakukan hal-hal yang positif guna lebih mempermudah bagi para pengunjung. 

Misalnya pada saat tradisi nyadran digelar, mereka memanfaatkannnya dengan 

sebaik mungkin. Banyak para pedangan tiban atau dadagan yang menjajakan 

barang dagangannya pada saat upacara. Barang yang dijual misalnya makanan 

kecil atau snak anak-anak, minuman, makan besar (soto, bakso, mie ayam dan 

sate), dan mainan anak-anak. Dengan barang-barang dagangan yang digelar 

sangat membantu bagi para pengunjung atu peziarah untuk membeli makanan 

atau mainuman pada saat upacara digelar, karena tidak perlu jauh-jauh untuk 

mencarinya. Dan bagi para penjual akan mendapatkan keuntungan yang lebih 

banyak seperti hari biasanya, apalagi bagi mereka yang tidak biasa berjualan tiap 

harinya maka akan mendapatkan uang tambahan dari hasil menjual makanan 

atau minuman. Para pedagang sehari sebelumnya sudah memagari tempat yang 

diinginkannya dan dirasa tempat paling strategis untuk berjualan dengan 

menggunakan tali raffia. Karena dengan pemilihan tempat yang strategis akan 

membuatnya mudah untuk dilihat calon pembeli sehingga barang dagangannya 

akan laris. 

 Hal lain yang dapat dilakukan saat upacara sadranan digelar sehingga 

akan menghasilkan uang adalah mendirikan tempat parkir atau penitipan sepeda 

yang dilakukan oleh karang taruna Dusun Prampogan, yang nantinya akan 

ditarik retribusinya. Pada acara sadranan jumlah kendaraan yang datang 

meningkat lebih banyak daripada hari-hari biasanya karena jumlah 

pengunjungnya juga meningkat. Dengan kegiatan yang diadakan tempat parkir 
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membuat para pengunjung lebih leluasa dan santai dalam meninggalkan 

kendaraannya saat mengikuti jalannya upacara. Pendapatan dari hasil parkir 

biasanya mendapat Rp. 200.000,- dan retribusi hasil menjaga parkir itu kemudian 

akan dimasukkan menjadi kas karang taruna Dusun Prampogan. Dan juga para 

tukang ojek yang akan menerima penghasilan lebih banyak daripada hari-hari 

biasanya apabila sedang ada upacara nyadran, karena jumlah pengunjung akan 

lebih banyak. Yang biasanya para tukang ojek hanya mengantongi Rp. 50.000 

sehari ini bisa meningkat menjadi Rp. 150.000 seharinya. Dengan hal itu, 

membuat masyarakat Dukuh Prampogan, Desa Payungan sebagai pendukung 

cerita rakyat Ki Kerta Bangsa menjaga agar lokasi makam Ki Kerta Bangsa 

dapat terpelihara dengan baik karena merupakan aset budaya yang penting untuk 

digunakan sebagai aset ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat Dusun 

Prampogan pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Apabila 

makam dapat dilestarikan dan dijaga sebaik mungkin tidak menutup 

kemungkinan bahwa dapat dijadikan sebagai obyek wisata religi oleh pemerintah 

Kabupaten Semarang. Apabila itu benar terlaksana maka akan banyak orang lagi 

yang dapat meraup keuntungan atau bergantung hidup dari obyek tersebut. 

 

D. Tanggapan dan Pengahayatan Masayarakat Terhadap 

Cerita Rakyat Ki Kerta Bangsa 

1. Mayarakat setempat 

Cerita rakyat Ki Kerta Bangsa sebagaimana karya sastra lainnya, sudah 

tentu bahwa keberadaanya tidak lepas dari dukungan masyarakat setempat, baik 
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itu penduduk asli maupun pendatang. Sebagaimana warga masyarakat yang 

bermukim di sekitar makam Ki Kerta Bangsa. Tanggapan masyarakat terhadap 

penghayatan mengenai cerita rakyat meupakan suatu penilaian atau penafsiran 

tentang masalah masing-masing, bahkan penghayatan yang dilakukan oleh setiap 

masyarakat akan berbeda-beda pula. Masyarakat bebas dalam menghayati 

keberadaan cerita rakyat, dan merupakan bagian dari fungsi sosial cerita yang 

ada. Penghayatan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap Cerita Rakyat Ki 

Kerta Bangsa, dapat berguna bagi generasi muda pada masa sekarang ini dan 

generasi muda yang akan datang, dengan mencontoh sebagai ajaran dalam 

kehidupan ataupun pedoman dalam hidup. 

Menurut bapak Mitra Sumadi yang pernah menjabat sebagai Kepala 

Dusun Prampogan beranggapan bahwa Cerita Ki Kerta Bangsa ini dulunya 

merupakan suatu kenyataan dan benar-benar terjadi. Beliau mendapat cerita 

tersebut dari para pendahulunya yang bercerita tentang sosok Ki Kerta Bangsa 

sebagai seorang prajurit Kraton Mataram yang gagah dan pemberani. Memiliki 

sifat baik hati, rela berkorban, bijaksana dan pemberani yang patut dijadikan 

contoh bagi masyarakat. 

Ki Kerta Bangsa merupakan seorang prajurit Mataram yang mempunyai 

berbagai macam ilmu kanuragan yang membuatnya seorang yang sakti. Dengan 

ilmu yang dimilikinya tersebut membuat Ki Kerta Bangsa sangat mumpuni 

menjadi seorang prajurit yang kemudian diberi kepercayaan oleh Panembahan 

Senopati untuk merebut wilayah Semarang dari tangan Batavia. Ki Kerta Bangsa 

memiliki tanggung jawab yang berat dalam merebut wilayah Semarang. Dengan 
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segala daya upaya yang dimilikinya berhasil merebut wilayah Semarang bagian 

selatan, tetapi pada pertempuran kedua untuk merebut wilayah Semarang bagian 

utara kalah dari Batavia, karena persenjataan dan jumalh pasukan yang sudah 

berkurang pada saat penyerangan pertama. Pada akhirnya Ki Kerta Bangsa 

mengahabiskan masa hidupnya di Dusun Prampogan dengan menjadi rakyat 

biasa dan membantu masyarakat dengan tanpa membedakan statusnya dan tanpa 

pamrih. Adanya sikap dan sifat yang dimiliki oleh Ki Kerta Bangsa dapat 

dijadikan panutan bagi masyrakat Dusun Prampogan dan masyrakat luas. 

Bapak Mitra Sumadi berharap agar generasi muda dapat menjaga dan 

melestarikan makam Ki Kerta Bangsa agar nilai-nilai yang terkandung di 

dalamnya tidak hilang karena tergeser oleh budaya lainnya. Misalnya harus 

menghormati leluhur kita, sebab dengan kemajuan jaman seperti sekarang ini 

para golongan muda sudah mempunyai fikiran yang modern sehingga hal-hal 

semacam ini dianggap sebagai kebudayaan kuno. Mereka akan dengan lebih 

mudah menerima kebudayaan luar daripada menjaga kebudayaan sendiri. 

Kemudian menurut bapak Warsanto seorang Wiraswastawan 

mengutarakan bahwa Cerita Rakyat Ki Kerta Bangsa memberikan contoh yang 

baik bagi generasi muda pada saat ini dan masa yang akan datang. Sikap rela 

berkorban yang ditunjukkan Ki Kerta Bangsa dalam menerima tugas dari 

Panembahan Senapati untuk memimpin pasukan Mataram Ke Semarang yang 

harus meninggalkan keluarganya untuk sebuah tugas yang mulia. Hal tersebut 

juga ditunjukkan oleh Ki Jaga Bela yang rela berkorban untuk menjaga Payung 

Tunggul Naga yang terbang pada saat angin dan menancap di sebuah pinggirang 
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desa yang kemudian payung tersebut tidak dapat diambil dari tancapannya. Sikap 

tersebut sudah jarang sekali kita lihat pada masyarakat dewasa ini diakibatkan 

karena sikap egois dari masyarakatnya. Beliau berharap agar masyarakat yang 

mendapatkan suatu peninggalan dapat menjaganya sebaik mungkin agar tidak 

hilang nilai kebudayaannya. 

Ibu Pujiyati Seorang Pegawai Kecamatan mengutarakan bahwa unsur 

pendidikan yang terkandung di dalam cerita Ki Kerta Bangsa sangat bagus dan 

dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan. Ajaran-jaran yang sampai 

saat ini dapat kita teladani adalah bagaimana kita harus dapat menghormati orang 

yang lebih tua dan selalu membantu orang tanpa harus mengharapkan imbalan. 

Selain itu juga nilai budaya yang ada seperti halnya kegiatan Nyadran yang 

dilakukan setiap tahunnya dapat dilaksanakan terus menerus sampai nantinya. 

Sebab kegiatan nyadran merupakan salah satu kegiatan kebudayaan yang 

merupakan wujud kebersamaan dan gotong royong dari masyarakat Prampogan. 

Kegiatan sadaranan dilaksanakan oleh masyarakat Dusun Prampogan tanpa harus 

membedakan statusnya, semua melebur menjadi satu kesatuan dan menjalankan 

kegiatan-kegiatan yang sudah ada. 

Menurut Bapak Suparno S.Pd seorang guru SMA yang asli Dusun 

Prampogan dan sekarang mengajar di Jakarta mengatakan bahwa setiap tahunnya 

pulang untuk mengikuti kegiatan nyadran yang ada di Dusun Prampogan. 

Menurutnya acara nyadran meupakan kegiatan tradisi yang ada sejak lama dan 

sudah turun temurun dari nenek moyang yang wajib kita jaga dan lestarikan. 

Nyadran merupakan salah satu sarana bagi masyarakat Dusun Prampogan untuk 
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dapat berkumpul dengan sanak familinya yang tinggal jauh dari Prampogan 

karena bermacam-macam alasan. Selain itu juga untuk ziarah ke makam para 

leluhurnya. Masyarakat Dusun Prampogan yang pulang kampung pada acara 

Nyadran lebih banyak dari pada saat lebaran maupun hari besar lainnya. 

Nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat Ki Kerta Bangsa 

terkandung unsur pendidikan yang positif kepada generasi sekarang ini. 

Bagaimana seorang Ki Kerta Bangsa mendapatkan dua buah senjatanya yaitu 

keris Kyai Blencok dan tombak Kyai Ceblok dengan melalui usaha yang cukup 

berat yaitu bertapa selama 40 hari di pantai selatan dengan berbagai gangguan 

yang menggodanya tetapi hal itu dapat terlewati dan mendapatkan 2 senjata tadi. 

Hal positif yang dapat kita ambil adalah bagaimana seseorang untuk 

mendapatkan apa yang diinginkan atau dicita-citakan harus berusuha sekuat 

tenaga tanpa mengenal lelah walaupun banyak rintangan dan godaan yang datang 

dan pergi.  

Sikap kepemimpinan Ki Kerta Bangsa yang adil, bijaksana, rendah hati 

dan membaur dengan semua kalangan masyarakat. Selayaknya hal itu dapat 

dicontoh oleh para pemimpin yang menjabat sebagai pimpinan dalam instansi 

yang dipimpinnya. Tidak hanya yang mempunyai kedudukan maupun kekayaan 

yang menjadi teman dan yang lainnya juga harus disamakan kedudukannya. 

Semua orang yang datang berguru maupun meminta bantuan kepada Ki Kerta 

Bangsa akan ditolongnya dengan sepenuh hati tanpa membedakan statusnya 

maupun mengharap imbalan. Sikap pemaaf juga merupakan sebuah ajaran moral 

yang kita dapatkan dari cerita Ki Kerta Bangsa. Ketika seorang perampok yang 
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akan merampok karena tidak bisa keluar dari dalam rumahnya kemudian 

perampok itu dimaafkan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Oleh Ki 

Kerta Bangsa perampok tadi dibina agar menjadi orang baik kembali dan dapat 

menghidupi dirinya tanpa harus mengambil barang milik orang lain. Sikap 

pemaaf seharusnya ada dalam diri kita agar tidak ada kedengkian diantara kita 

serta kehidupan menjadi damai selalu. Walaupun untuk memberikan maaf itu 

sulit untuk dilaksanakan tetapi berusaha untuk dapat memaafkan, sebab Tuhan 

saja dapat memaafkan kesalahan umatnya apalagi kita yang hanya seorang 

manusia. 

Menurut saudara Danang seorang mahasiswa menyatakan bahwa cerita 

rakyat Ki Kerta Bangsa yang ada di Dusunnya tersebut sudah lama ia dengar dari 

orang tuanya. Menurutnya Cerita rakyat Ki Kerta Bangsa telah membentuk pola 

berfikir masyarakat pendukungnya, sehingga mereka percaya dengan mitos-

mitos maupun hal-hal mistik yang ada di dalamnya. Sehingga orang beranggapan 

apabila datang ke tempat tersebut lalu melakukan sebuah ritual maka segala 

keinginannya akan tercapai. Padahal segala sesuatu yang kita capai itu 

merupakan imbalan dari usaha yang telah kita lakukan dan juga karunia dari 

Tuhan YME. Sebagai warga ia mendukung dari segi tradisi yang ada di 

dalamnya terkandung unsur gotong royong dalam mewujudkan sebuah upacara 

nyadran. Yang kesemua masyarakat bahu membahu bekerja sama semua tanpa 

membedakan statusnya. Dan juga unsur menghormati orang tua maupun 

leluhurnya. Itu dapat terlihat pada saat para perantau pulang untuk mengikuti 

acara nyadran dan setelah selesai mengadakan acara silaturahmi ke tempat orang 
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yang dianggap lebih tua. Kegiatan tersebut sangat bagus dilaksanakan karena 

tidak setiap hari kita bertemu dengan keluarga yang sedang merantau ke daerah 

lain untuk bekerja maupun sekolah. 

 
 
2. Masyarakat Pengunjung 

 Cerita Rakyat Ki Kerta Bangsa sudah banyak dikenal oleh masyarakat 

luar dari Dusun Prampogan. Ini terbukti dengan banyaknya para peziarah yang 

datang untuk ngalap berkah atau mencari wahyu dari makam Ki Kerta Bangsa 

pada setiap malam Selasa Kliwon dan malam Jumat Kliwon. Apalagi pada saat 

upacara nyadran pada bulan Bakda Mulud masyarakat luar daerah berbondong-

bondong untuk melihat maupun mengikuti jalannya upacara Sadranan. Mereka 

datang dari berbagai daerah yang berbeda latar belakangnya, baik latar belakang 

sosial, ekonomi, pendidikan, agama maupun budayanya. Kesemuanya itu tentu 

akan berpengaruh dalam menanggapi dan mengahayati cerita rakyat Ki Kerta 

Bangsa. 

 Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan yang dilakukan oleh peneliti 

di makam Ki Kerta Bangsa menyatakan bahwa, sebagian besar para pengunjung 

atau peziarah yang datang ialah berprofesi sebagai pedagang dan sebagian lagi 

sebagai Pegawai Negeri Sipil. Mereka mendatangi makam Ki Kerta Bangsa agar 

mendapatkan berkah agar segala keinginannya dapat terkabulkan. Cara yang 

ditempuh mereka yaitu dengan tirakat atau berdoa di Makam Ki Kerta Bangsa 

serta membawa peralatan yaitu bunga tiga warna atau sering disebut kembang 

telon (melati, mawar, kanthil) dan menyan atau dupa. Itu semuanya dapat dibawa 
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oleh para pengunjung dari rumah atau setiap malam Selasa Kliwon atau malam 

Jumat Kliwon ada masyarakat setempat yang menjualnya. Selanjutnya mereka 

akan bertirakat dengan sepenuh hati agar keinginannya dapat terkabulkan. 

Keinginan yang biasanya dipanjatkan adalah agar dagangannya laku, naik 

pangkat, terpilih menjadi kepala desa, serta usaha yang dijalankan lancar-lancar 

saja. Ketika keinginannya sudah tercapai atau terkabulkan maka mereka 

kemudian diwajibkan untuk membuat sesajen atau ubarampe untuk upacara 

nyadran seperti halnya masyarakat setempat minimal sekali saja sebagai wujud 

syukur mereka. 

 Misalnya saja bapak Suharno seorang pedagang sapi dari Desa 

Sambengan yang menyatakan bahwa mendatangi makam Ki Kerta Bangsa agar 

usaha perdaganagan sapinya dapat lancar. Kemudian ia datang untuk melakukan 

tirakatan agar mendapatkan berkah sesuai apa yang diinginkannya. Setelah 

beberapa kali mendatangi makam Ki Kerta Bangsa usahanya semakin bertambah 

baik dan tidak mengalami kerugian lagi. Dengan itu ia mengatakan sudah 3 kali 

membuat sesajen nyadran untuk wujud syukurnya. 

 Menurut Bapak Suhono seorang pedagang buah-buahan asal Desa 

Pregolan mengungkapkan bahwa, ia mendatangi makam Ki Kerta Bangsa agar 

usahanya yang dijalankan dapat lancar. Usaha yang dijalaninya sekarang sedikit 

mengalami kemunduran, karena banyaknya pedagang buah yang ada 

disekitarnya. Kemudian ia mendengar dari seorang temannya yang sering datang 

ke makam Ki Kerta Bangsa untuk ikut tirakatan di makam Ki Kerta Bangsa agar 

usahanya dapat kembali lancar lagi. Baru ketiga kalinya Bapak Suhono datang ke 
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Makam Ki Kerta Bangsa untuk melakukan tirakat, dan hasilnya adalah usahanya 

sedikit demi sedikit mulai ada kemajuannya. Walaupun belum untung banyak 

seperti sebelumnya, akan tetapi usahanya tidak mengalami kerugian. Ia berharap 

agar usahanya terus berlangsung sehingga banyak keuntungan yang 

diperolehnya. 

 Menurut Ibu Anis Maryati seorang pedagang kain di pasar Sunggingan 

mengungkapkan bahwa usaha yang dijalaninya sekarang ini berjalan dengan 

lancar-lancar saja setelah sering mengadakan tirakatan di Makam Ki Kerta 

Bangsa. Ia mengungkapkan bahwa mendapat informasi bahwa makam Ki Kerta 

Bangsa merupakan tempat yang ampuh untuk melariskan barang dagangan dari 

orang tuanya. Dan sudah dua kali ia membuat sesajen sendiri pada saat upacara 

Nyadran setiap Bulan Bakda Mulud.  

 Di tempat Ki Kerta Bangsa selain para pedagang juga dapat di temui 

pengunjung yang berasal dari kalangan Pegawai Negeri Sipil atau pejabat 

Pemerintahan yang ziarah ke Makam Ki Kerta Bangsa. Mereka memiliki 

maksud untuk mencari wahyu atau ngalap berkah agar pekerjaannya lancar dan 

keinginannanya dapat terkabulkan. Misalnya agar cepat naik pangkat, agar pada 

saat pemilihan Kepala Desa dapat memenangkannya, dan perjaannya lancar-

lancar saja. Semua sesajen atau perlengkapan yang dibawa sama yaitu bungan 

tiga warna (mawar, melati, kanthil) dan kemenyan atau dupa. 

 Bapak Drs. Sukadi selaku Kepala Desa Payungan mengatakan bahwa ia 

datang ke makam itu sudah merupakan tradisi yang dijalaninya sejak 4 tahun 

yang lalu. Ini berawal dari niat dirinya yang ingin mencalonkan diri sebagai 
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Kepala Desa Payungan pada waktu itu. Agar hal tersebut dapat tercapai maka ia 

setiap malam Jumat Kliwon mendatangi makam Ki Kerta Bangsa untuk Ngalap 

berkah supaya cita-citanya dapat tercapai. Dengan tirakat yang sering dijalaninya 

maka tiga tahun yang lalu ia berhasil menang dalam pemilihan Kepala Desa 

Payungan. Beliau  meyakini bahwa Ki Kerta Bangsa merupakan orang yang 

sakti. Hal itu terbukti banyak orang yang mendatangi makamnya untuk 

mengadakan tirakatan agar terwujud keinginannya. Dan sebagian besar yang 

datang keinginannya dapat terkabulkan, hal ini ditunjukkan semakin 

bertambahnya orang yang menyerahkan sesajen pada saat upacara nyadran. 

 Menurut Bapak Hadi yang seorang guru SD mengatakan bahwa, ia 

datang ke makam Ki Kerta Bangsa untuk mengadakan tirakat supaya pada 

seleksi Kepala Sekolah yang akan dijalaninya dapat berjalan lancar dan lulus. 

Memang semua tergantung dari Tuhan YME semua hal yang kita lakukan, 

sebagai manusia hanya bisa berusaha dan berdoa. 

 Pendapat dari seorang mahasiswa yang bernama Bian Wicaksana 

mengatakan bahwa ia mengetahui cerita Ki kerta Bangsa dari temannya yang 

tinggal di Dusun Prampogan. Ia mengatakan bahwa cerita rakyat Ki Kerta 

Bangsa masih mempunyai pengaruh yang besar terhadap dunia pendidikan dan 

juga pelestarian sebuah kebudayaan. Dari cerita itu banyak nilai-nilai pendidikan 

dan nilai-nilai moral yang dapat kita ambil manfaatnya bagi kehidupan sekarang 

ini. Nilai-nilai tersebut apabila dapat ditetapkan dalam kehidupan maka 

semuanya akan menjadi baik dan indah. Apalagi dalam hal kepemimpinan maka 

bangsa ini akan menjadi bangsa yang kuat dan damai selalu. Sebab apabila 
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mempunyai seorang pemimpin yang mempunyai watak-watak seperti Ki Kerta 

Bangsa maka tercipta sebuah pemerintahan yang kuat dan adil sehingga 

rakyanya akan terjamin dan sejahtera. 

 Berdasarkan dari beberapa tanggapan dan penghayatan dari masyarakat 

di atas sehingga mereka mempercayai bahwa cerita rakyat Ki Kerta Bangsa 

memiliki manfaat bagi kehidupan sosial serta menjalankan norma-norma 

kehidupan bermasyarakat. Meskipun tanggapan dan penghayatan tentang cerita 

rakyat Ki Kerta Bangsa berasal dari beberapa perbedaan sosial, ekonomi, umur, 

agama, dan kebudayaan. 

 Cerita rakyat Ki Kerta Bangsa mereka pandang lebih memiliki manfaat 

yang positif dibandingkan manfaat negatifnya. Nilai-nilai pendidikan dan nilai 

moralnya yang ditunjukkan oleh Ki Kerta Bangsa dapat dijadikan contoh dalam 

kehidupan sekarang ini. Sikap-sikap yang dimiliki Ki Kerta Bangsa merupakan 

gambaran seorang pemimpin yang ideal yang saat ini jarang kita lihat atau 

rasakan. Sikap rela berkorban, ikhlas, adil, tidak membeda-bedakan status orang 

dan baik hati sulit ditemukan pada masa sekarang. Nilai-nilai kerjasama dan 

gotong royong juga ditunjukka pada setiap upacara akan diselenggarakan. Semua 

masyarakat melebur jadi satu untuk mensukseskan acara tersebut. Maka untuk 

itu sebagai masyarakat pemilik cerita serta masyarakat luar daerah berkewajiban 

untuk tetap menjaga dan melestarikan makam Ki Kerta Bangsa agar tidak hilang 

nilai kulturalnya. 

 
E. Kekuatan Kultural Cerita Rakyat Ki Kerta Bangsa 
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 Masyarakat dapat mendekati karya sastra dari dua arah: pertama, sebagai 

suatu kekuatan atau faktor material istimewa, dan kedua sebagai tradisi yakni 

kecenderungan-kecenderungan spiritual maupun kultural yang bersifat kolektif. 

Bentuk dan isi dengan sendirinya dapat mencerminkan perkembangan sosiologis, 

atau menunjukkan perubahan-perubahan yang halus dalam watak kultural. 

(Damono, 1978 dalam Suwardi Endraswara, 2003;92). 

 Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa cerita rakyat Ki 

Kerta Bangsa memiliki dua ciri pendekatan sebuah karya sastra, sebagai 

kekuatan atau meterial istimewa terbukti makam Ki Kerta Bangsa sering 

dikunjungi peziarah untuk “ngalap berkah” karena dianggap tempat yang sakral. 

Sedangkan sebagai tradisi untuk datang diharapkan membawa bunga 3 warna 

(mawar, melati, kanthil) dan kemenyan atau dupa. Ini membuktikan bahwa cerita 

rakyat Ki Kerta Bangsa masih sangat dijaga keberadaannya dan dilestarikan. 

Sampai sekarang masyarakat Prampogan masih melestarikan sebuah 

tradisi dalam mengukuhkan perwujudan cerita rakyat Ki Kerta Bangsa. 

Masyarakat sekitar masih memiliki suatu tradisi yaitu : 

1. Tradisi Ziarah pada malam selasa Kliwon dan Jumat Kliwon 

 Tradisi ziarah ke makam Ki Kerta Bangsa yang dilakukan oleh para 

pengunjung merupakan sebuah tradisi yang turun temurun sejak dahulu. Mereka 

memiliki suatu pendapat bahwa pada malam-malam tersebut merupakan hari 

yang paling baik untuk “ngalap berkah”. Karena pada malam Selasa Kliwon dan 

Jumat Kliwon diyakini bahwa para roh-roh halus akan turun ke bumi dimana 
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yang dimaksud adalah roh Ki Kerta Bangsa, sehingga akan dapat mengabulkan 

segala permintaannya. 

Tata cara atau aturan yang ada dalam makam biasanya pengunjung 

memasuki satu persatu kedalam cungkup makam dekam nisan Ki Kerta Bangsa. 

Kemudian menemui juru kunci yaitu Mbah Yoso untuk menyerahkan kembang 

telon dan kemenyan atau dupa untuk menyampaikan hajat yang diinginkan 

peziarah. Apalagi kemenyan atau dupa yang dibakar tadi diyakini dapat 

membawa doa atau keinginannya dapat terkabulkan, karena asap yang 

ditimbulkan melambung ke atas sehingga doanya dapat didengar Tuhan malalui 

perantara roh Ki Kerta Bangsa. Setelah itu biasanya peziarah tidak langsung 

pulang tetapi semedi atau berdiam diri sejenak di depan makam Ki Kerta Bangsa 

dengan jangka waktu sampai sebelum adzan Subuh berkumandang. Dalam 

semedi atau berdiam diri itu juru kunci menyuruh berkonsentrasi untuk berdoa 

dengan apa keinginannya secara sepenuh hati agar cepat terkabulkan 

permintaannya. Dalam permintaannya dilarang meminta hal-hal yang kurang 

baik misalnya untuk menjatuhkan seseorang, dilindungi dalam hal kejahatan 

seperti mencuri, dan jangan sampai menyimpan dendam terhadap orang lain. 

Serta jangan samapi lupa bahwa segala keberhasilan yang diraih itu merupakan 

hasil dari kerja keras dan usaha yang dilakukan, juga doa-doa yang dipanjatkan. 

 

2. Tradisi Ziarah pada malam 1 Sura. 

 Pada malam tanggal 1 Sura di makam Ki Kerta Bangsa seperti halnya 

tempat-tempat keramat lainnya juga cukup banyak dikunjungi orang. Bukan 
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hanya masyarakat sekitar akan tetapi juga dari luar daerah segala. Dipilih pada 

malam 1 sura karena mereka berpendapat bahwa 1 sura merupakan malam yang 

keramat. Maka para peziarah mempercayai bahwa malam 1 Sura merupakan 

malam yang baik untuk melakukan tirakatan agar keinginannya terkabulkan. 

Tata cara yang dilakukan sama dengan pada malam Selasa Kliwon dan malam 

Jumat Kliwon. 

 
3. Tradisi Sadranan pada setiap bulan Bakda Mulud 

 Dasar kepercayaan cerita rakyat yang ada memberi dorongan kuat dalam 

pelaksanaan upacara tradisional nyadran yang terangkai dari tradisi khususnya 

yang berhubungan dengan cerita rakyat Ki Kerta Bangsa. Dalam pelaksanaan 

tradisi ini diselenggarakan secara rutin setiap tahunnya, yaitu pada hari Selasa 

Kliwon atau Jumat Kliwon di Bulan Bakda Mulud. Dimana pada hari itu 

dipercaya sebagai hari yang baik menurut kepercayaan orang Jawa. Untuk 

mengetahui secara pasti kapan asal mulanya muncul tradisi sadranan di tempat 

Ki Kerta Bangsa belum diketahui secara pasti sebab disamping awal mula 

peristiwa itu terjadi sudah lama, juga tidak disertai dengan adanya sumber-

sumber tertulis yang mendukungnya. Sehingga sumber-sumber tersebut 

berbentuk cerita rakyat yang sifatnya turun temurun. Sehingga data yang 

diperolah adalah data lisan. 

Sadranan yaitu suatu tradisi masyarakat untuk membersihkan makam 

leluhur dan ziarah kubur dengan prosesi penyampaian doa dan kenduri yang 

dilaksanakan oleh warga setempat berwujud aneka makanan dan nasi tumpeng 

beserta segala jenis lauk pauknya. biasanya dilakukan dengan berziarah atau 
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ziarah kubur kemakam leluhur menjelang bulan ramadhan atau bulan-bulan lain 

yang dianggap sakral seperti: Ruwah, Sura atau Sya’ban. Penentuan bulan ini 

biasanya menjadi satu kesepakatan oleh seluruh masyarakat di desa tertentu 

(www. My City Blogging. com). Nyadran merupakan tradisi yang sudah melekat 

pada masyarakat yang sudah tersebar diseluruh atau semua desa-desa di Jawa, 

khususnya daerah Solo, Yogyakarta, dan sekitarnya. Nyadran memiliki 

kesamaan dengan tradisi craddha yang pada zaman kerajaan Majapahit (1284) 

yaitu : tradisi masyarakat yang berkaitan dengan leluhur yang suduh meninggal. 

Secara Etimologis craddha berasal dari bahasa Sansekerta ‘sraddha’ yang artinya 

keyakinan, percaya, dan kepercayaan. Masyarakat Jawa kuno meyakini bahwa 

leluhur yang sudah meninggal sebenarnya masih ada dan mempengaruhi 

kehidupan anak cucu atau keturunanya (Budi Puspo Priyadi, 1989 dalam situs 

www. Kompas. Co). 

 Esensi nyadran adalah memanjatkan do’a kepada Tuhan agar diberikan 

keselamatan dan kesejahteraan dalam suasana magis dan unik yang dikemas 

dalam sebuah ritual. Keselamatan itu ditemukan dalam sebuah harmoni yang 

sangat lazim disebut dengan ‘slametan’. Selametan yaitu kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan oleh semua warga masyarakat khususnya masyarakat Jawa yang 

biasanya digambarkan oleh para Etnografer sebagai peserta Ritual, kegiatan-

kegiatan yang dikaitkan dengan berbagai macam upacara tahunan memperingati 

ataupun mengenang arwah atau roh-roh penjaga. Keadaan slamet (selamat) ini 

dikatakan menggambarkan keadaan yang selain secara ideal tanpa insiden juga 

secara Religius Netral (Jhon Pamberton, 1994: 21).  
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Slametan merupakan suatu penegasan dan penguatan kembali tataran 

kultural umum dan kekuasaannya untuk menahan kekuatan serta kekacauan yang 

terjadi. Slametan dikemas dalam bentuk dramatis yang tidak berlebihan. Upacara 

itu ditunjukkan dengan nilai-nilai yang menghidupkan budaya petani Jawa 

tradisional, yaitu penyesuaian timbal balik kehendak-kehendak  yang 

interdependen, peredaman ekspresi emosional dan pengaturan perilaku lahir 

secara berhati-hati (Geertz 1976: 14). 

 Upacara tradisional sadranan juga bertujuan untuk mengganti lurup yang 

menutupi makam Ki Kerta Bangsa. Masyarakat Dusun Prampogan biasanya 

sehari sebelum melaksanakan upacara tradisional sadranan terlebih dahulu 

mengadakan kegiatan bersih-bersih desa secara gotong royong. Di dalam upacara 

tradisional sadranan tersimpan nilai-nilai kultural yaitu untuk menumbuhkan rasa 

persaudaraan, menjalin silaturahmi dan kekompakan antar warga yang 

memperingati upacara tersebut. Pada walnya makanan yang disajikan itu 

sebenarnya untuk menjamu kerabat yang datang berkunjung. Namun kegiatan itu 

berkembang dengan silaturahmi antar warga yang kemudian saling mengunjungi 

seperti halnya pada lebaran Idul Fitri. Menurut kepercayaan masyarakat banyak 

menerima tamu dirumahnya berarti semakin besar rejeki yang akan diterimanya. 

 Dalam upacara sadranan tersebut komplek makam Ki Kerta Bangsa 

begitu ramai dikunjungi oleh masyarakat untuk mengikuti jalannya upacara yang 

dilakukan. Sebelum acara dimulai semua ubarampe atau sesajen yang digunakan 

untuk upacara sadranan diantaranya tumpeng dan pelengkapnya, kain lurup atau 

mori, hasil bumi dan keris Kyai Blencok dan tombak Kyai Ceblok diarak dari 
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rumah juru kunci menuju makam. Setelah acara penyerahan lurup atau kain mori 

kepada juru kunci makam, lalu kain lurup yang baru dipasang mengganti kain 

lurup lama yang sudah satu tahun terpasang sebagai penutup makam. 

Acara dilanjutkan dengan tabur bungan ke komplek area pemakaman Ki 

Kerta Bangsa, tahlil kenduri ,dan doa. Ketika sedang memanjatkan doa orang 

terlihat khusuk sehingga suasana menjadi tenang. Setelah selesai acara orang-

orang terlihat berebutan untuk mendapatkan suatu barang sesajen yang 

digunakan untuk upacara sadranan. Misalnya nasi tumpeng dengan kelengkapan 

lauk pauknya, tumpeng robyong yang berupa hasil bumi, tumpeng kembang pala 

(ampyang) dan lain sebaginya. Banyak oarang yang menganggap bahwa semua 

sesaji atau ubarampe yang dibagikan pada acara tersebut bukan barang 

sembarangan, melainkan barang sakral karena dipercaya mengandung kekuatan 

gaib. 

Untuk lebih jelasnya, berikut merupakan prosesi upacara tradisional 

sadranan tiap bulan Bakda Mulud  yang dilakukan oleh masyarakat Dusun 

Prampogan, Desa Payungan, Kec. Kaliwungu, Kab, Semarang, Jawa Tengah : 

1) Penyelenggaraan 

 Tempat penyelenggarakan upacara tradisional sadranan ini berlangsung 

di lokasi pemakaman Ki Kerta Bangsa, yang diawali oleh kirab dari 

ubarampe atau sesajen yang digunakan dalam upacara sadranan dari rumah 

juru kunci yang berjarak 100 meter sebelah barat dari makam tempat 

diadakannya upacara sadranan. 
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2) Waktu upacara 

 Upacara tradisional sadranan oleh masyarakat Dusun Prampogan, Desa 

Payungan, Kec. Kaliwungu, Kab. Semarang, Jawa Tengah dilaksanakan 

setian satu tahun sekali pada hari Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon pada 

bulan Bakda Mulud. Pada tahun 2008 upacara tradisional sadranan 

dilaksanakan pada hari Selasa Kliwon tanggal 7 April 2008 (dok. Dusun 

Prampogan). Upacara tersebut dihadiri oleh banyak orang mulai dari 

perwakilan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Semarang, Bapak Camat 

Kec. Kaliwungu beserta jajarannya, Kepala Desa Sekecamatan Kaliwungu, 

dan masyarakat pengunjung. 

3) Pelaksanaan Upacara 

 Pelaksanaan upacara tradisional Sadranan dilaksanakan oleh masyarakat 

Dusun Prampogan, Desa Payungan, Kec. Kaliwungu, Kab. Semarang, Jawa 

Tengah didukung oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Semarang. 

Adapun susunan upacara sadranan adalah sebagai berikut : 

a. Pembukaan 

b. Serah terima kain mori atau lurup beserta perlengkapannya 

c. Penggantian kain mori atau lurup 

d. Laporan ketua panitia pelaksanaan upacara sadranan 

e. Pembacaan Cerita Ki Kerta Bangsa 

f. Sambutan dari Kepala Desa Payungan 

g. Sambutan Camat Kec. Kaliwungu 

h. Sambutan perwakilan dari Diparbud Kab. Semarang 
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i. Doa / Tahlil bersama  

j. Kenduri 

k. penutup. 

4) Perlengkapan upacara 

Secara garis besar perlengkapan dalam upacar tradisional sadranan 

masyarakat Dusun Prampogan yaitu : 

a) Seperangkat perlengkapan kenduri yang dibuat oleh masing-masing rumah 

masyarakat Dusun Prampogan dan para pengunjung yang mengikuti karena 

telah berhasil atau terkabulkan keinginannya. Barang-barang tersebut 

antaralain : 

1. Tumpeng : nasi yang dibentuk seperti kerucut sebagai wujud dari 

penghormatan kepada Tuhan YME serta penghormatan kepada arwah 

leluhur myang sudah meninggal. 

2. Golong :nasi gurih ( nasi yang dimasak dengan dicampur bumbu dan 

santan yang rasanya gurih) yang dibentuk bulat-bulat. Ini melambangkan 

menyatunya hati seluruh masyarakat, satu tujuan dan kehendak warga 

memberikan kesejahteraan kepada warganya melalui kerja keras. 

3. Jajan pasar : seperti jadah, kacang tanah direbus, tape, wajik, dan lainnya 

yang dibeli pasar. Ini menunjukkan adanya suatu pengertian dunia yang 

begitu berwana dan tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain. Hasil 

hubungan dengan masyarakat luar yang dapat dibeli dengan jerih payah 

mereka sendiri. Jajan pasar tersebut sebagai sesaji yang bertujuan untuk 

menjaga kerukunan dan kesejahtreraan hidup mereka sendiri-sendiri. 
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4. Ayam ingkung : ayam yang digunakan adalah ayam jago yang disembelih 

dan diingkung direbus dengan menggunakan santan. Ingkung 

melambangkan manusia ketika masih bayi belum mempunyai kesalahan 

atau banyak orang yang mengatakan masih suci. Ingkung juga 

melambangkan kepasrahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

5. Dhele ireng: jenis kacang kedelai yang berwarna hitam yang 

melambangkan agar tidak mendapatkan kegelapan semoga Tuhan selalu 

penerangan. 

6. Jadah : makanan yang terbuat dari beras ketan yang didadah, 

melambangkan persatuan diantara masyarakat, agar manusia uletnya 

seperti jadah. Walaupun didadah atau banyak rintangan dan cobaan tetap 

bertekad untuk meraih apa yang menjadi cita-citanya. 

7. Gedhang Raja (pisang raja) : melambangkan suatu kekuatan yang tinggi, 

kewibawaan, keluhuran, dan kemuliaan. 

8. Rempeyek : makanan yang terbuat dari adonan tepung beras dan kacang 

tanah, melambangkan bersatunya kebudayaan dan bersatunya masyarakat 

untuk mencapai tujuan bersama. 

9. Lalaban : Ini terdiri dari cabai merah, garam, dan bawang merah 

melambangkan diharapkan semua sesaji sesuai tidak ada kekurangan. 

10. Krupuk abang : krupuk yang terbuat dari tepung kanji dan berwarna 

merah, melambangkan agar dalam upacara sadaranan diharapkan 

terhindat dan hal yang buruk-buruk. 
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11. Kembang setaman (bunga mawar) sebagai lambang agar orang yang 

sudah meninggal menjadi harum namanya seperti bunga mawar. 

Dari kesemuanya barang tersebut diletakkan dalam satu wadah yang 

diberi nama tenongan atau tampah yang kemudian oleh para bapak-bapak dibawa 

ke makam untuk kenduri. Setiap masyarakat membawa sesajen diatas tanpa 

terkecuali karena mereka merasa sudah menjadi kewajiban dan sudah turun 

temurun dari dahulu. Selain itu juga yang ikut membuat sesaji juga 

mempersiapkan hal sama seperti masyarakat setempat. 

b) Seperangkat perlengkapan yang dibuat secara gotong royong oleh 

masyarakat Dusun Prampogan maupun sumbangan dari Diparta Kab. 

Semarang dan para pengunjung yang memberikan sumbangan. Sesajen 

tersebut dipersiapakan sehari sebelum acara dilaksanakan yang dibuat di 

rumah juru kunci secara bersama-sama. Barang-barang tersebut antara \ lain : 

1) Kain mori \ lurup : sejenis kain putih yang digunakan sebagai pengganti 

kelambu pada makam Ki Kerta Bangsa. Kain tersebut diganti pada setiap 

setahun sekali pada acara sadranan. Setelah kain diganti kemudian kain 

lama akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan secara 

cuma-cuma yang mengikuti upacara tradisional sadranan. Kain tersebut 

dipotong-potong seperti sapu tangan berukuran 15 cm X 15 cm. 

2) Kembang telon (bunga 3 warna) yang terdiri dari : 

a. Bunga mawar, dimaksudkan bahwa orang yang telah meninggal 

menjadi indah dan harum sperti halnya wujud dari bungan mawar. 

Tetapi keindahan seseorang dapat dilihat dari hati manusia itu sendiri. 
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b. Bunga Melati, merupakan symbol kesucian yaitu supaya yang 

meninggal dosa-dosanya diampuni sampai bersih dan suci kembali 

seperti bayi yang baru lahir. 

c. Bunga kantil, dimaksud agar bisa lebih dekat dengan Tuhan YME 

supaya doa-doanya dapat terkabulkan. 

2) Dupa atau kemenyan, melambangkan bahwa asap yang berasal dari dupa 

atau kemenyan yang dibakar akan mengantarkan doanya kepada Tuhan 

YME. 

3) Tumpeng Kembang Pala, ini tumpeng yang terbuat dari ampyang 

(makanan yang terbuat dari kacang dan gula jawa) yang disusun 

menyerupai kerucut. Ini melambangkan bahwa kehidupan itu manis 

walaupun di dalamnya banyak permasalahan yang muncul. 

4) Air suci yang diambil dari mata air dimana Ki Kerta Bangsa bersemedi. 

Air ini digunakan untuk meyirami nisan daripada Ki Kerta Bangsa. 

5) Tumpeng robyong, tumpeng yang dibuat dari nasi yang dibentuk kerucut 

yang kemudian dikasih lauk-pauk berupa sayuran bermacam-macam 

seperti cenil, daun adas, dan kecambah dengan sambal kelapa diatasnya 

yang melambangkan Tuhan maha adil sehingga banyak hasil bumi yang 

diberikan. 

6) Tumpeng hasil bumi, ini berupa hasil bumi dari masyarakat dusun 

Prampogan yang terdiri antara lain padi, palawija, cabe, jagung, kacang 

panjang, kacang tanah dan lain sebagainya. Pada tumpeng ini tidak boleh 

adalah salah satu yang dibeli, kesemuanya harus merupakann hasil panen. 
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Ini melambangkan sebagau wujud rasa syukur atas semua hasil panen 

yang telah ditermanya, dan semoga akan terus diberi hasil panen yang 

melimpah. 

5) Jalannya upacara 

 Dalam acara sadranan ini semua masyarakat Dusun Prampogan 

bergotong royong dalam mempersiapkannya, mulai dari remaja sampai orang 

tua. Sehari sebelum acara dilaksanakan mereka bergotong royong untuk 

membersihkan makam dan lingkungan sekitar. Selain itu juga mempersiakan 

keperluan-keperluam yang akam digunakan pada keesokan harinya. 

 Pada pagi harinya warga kembali mengecek keperluan-keperluan sesajen 

agar tidak ada yang tertinggal. Untuk orang yang mendapatkan tugas membawa 

perlengkapan sesajen merias diri di tempat yang telah disediakan. Dari pagi 

sudah tampak banyak pengunjung yang datang untuk mengikuti acara tersebut. 

Setelah semua dirasa siap maka acara segera dimulai. 

 Acara dimulai pada pagi hari sekitar pukul 09.00 WIB dengan acara 

mengambil air dari sumber air dimana Ki Kerta Bangsa melakukan tapa atau 

bersemedi. Setelah mengambil air tadi kemudian dibawa ke rumah juru kunci 

untuk berkumpul dan bersiap untuk mengarak membawa segala perlangkapan 

sesajen yang telah dipersiapkan sebelumnya. Karena dirasa persiapan sudah siap 

semua lalu dilanjutkan dengan mengarak segala sesajen tadi menuju makam Ki 

Kerta Bangsa dengan dipimpin oleh panitia acara. Arak-arakan yang dipimpin 

oleh ketua panitia tersebut urutannya adalah : 

1. Cucuing lampah (penari penunjuk jalan) 
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2. Air suci yang diambil dari air dimana Ki Kerta Bangsa melakukan tapa 

atau bersemedi yang dibawa oleh para putri domas atau gadis yang masih 

muda. 

3. Bunga 3 warna (kembang telon), kain mori (pengganti lurup), dan dupo 

atau menyan. 

4. Pusaka dari Ki Kerta Bangsa yaitu keris Kyai Bencok dan tombak Kyai 

Jeblok. 

5. Tumpeng kembang pala (ampyang) 

6. Tumpeng robyong 

7. Tumpeng hasil bumi 

8. Sesajen atau perlengkapan kendurian yang dibuat pribadi oleh 

masyarakat Prampogan atau peziarah yang mengikuti membuat sesajen 

nyadran yang ditempatkan di tenongan atau tampah. 

Semua sesajen atau perelngkapan telah sampai di lokasi upacara 

kemudian oleh panitia acara diserahkan kepada Kepala Dusun Prampogan untuk 

dilaksanakan upacara nyadran. Barang-barang sesajen kemudian diletakkan 

ditempat yang telah disediakan. Kemudian acara dilanjutkan dengan penggantian 

kain lurup atau mori penutup nisan makam Ki Kerta Bangsa oleh sesepuh Dusun 

Prampogan, yang sebelum ditutup nisannya disiram dahulu dengan air suci yang 

telah diambil dari sumber air dimana Ki Kerta Bangsa melakukan tapa atau 

bersemedi. Lalu dilanjutkan dengan tabur bunga dan membakar menyan atau 

dupa yang telah disiapkan. Semua ritual dalam makam Ki Kerta Bangsa telah 

usai kemudian acara dilanjutkan di luar area makam dengan dipandu oleh 
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pembawa acara. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari panitia upacara 

sadranan tahun 2008, pembacaan sejarah Ki Kerta Bangsa, sambutan dari Kepala 

Desa Payungan, sambutan dari Camat Kec. Kaliwungu, sambutan dari 

perwakilan Diparbud Kab. Semarang,  doa atau tahlil bersama, kendurian, dan 

terakhir penutup. Setelah acara usai sesajen atau ubarampe yang telah diarak dan 

didoakan kemudian dibagikan kepada pengunjung.  

 Semua upacara tradisi sadranan diikuti oleh seluruh kalangan penduduk 

Prampogan pada khususnya dan para pengunjung pada umumnya. Semua 

berbaur menjadi satu tanpa ada perbedaan status yang nampak dalam upacara 

tradisinal sadranan yang digelar. Ratusan orang mengikuti upacara mulai dari 

anak-anak sampai orang tua antusias mengikutinya. Dengan diadakannya tradisi 

sadranan merupakan salah satu upaya pembelajaran terhadap generasi muda 

dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan yang merupakan warisan nenek 

moyang. 

 Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dilihat kekuatan kultural cerita 

rakyat Ki Kerta Bangsa dapat disimpulkan bahwa cerita rakyat dapat 

menumbuhkan adat, tradisi budaya dalam masyarakat. Selain cerita rakyat Ki 

Kerta Bangsa masih banyak cerita rakyat lain yang juga menumbuhkan adat, 

tradisi, dan budaya dalam masyarakat pendukungnya. 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 
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 Dilihat dari beberapa penjelasan yang telah dikemukakan, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Wilayah Dusun Prampogan, Desa Payungan, Kecamatan Kaliwungu, 

Kabupaten Semarang, Jawa Tengah memiliki luas wilayah 77,158 Ha dengan 

jumlah penduduk 239 jiwa yang sebagian besar beragama Islam dengan 

petani sebagai mata pencaharian paling dominan. 

2. Cerita rakyat Ki Kerta Bangsa berbentuk legenda yaitu prosa rakyat yang 

dianggap olah sang empunya cerita sebagai suatu kejadian yang sungguh-

sungguh pernah terjadi. Cerita rakyat ini ditokohi oleh seorang prajurit kraton 

Mataram bernama Ki Kerta Bangsa yang diutus  oleh Panembahan Senapati 

untuk merebut wilayah Semarang dari tangan Batavia. Pada saat itu 

penyerangan pertama berhasil dan pada penyeragan kedua gagal dan 

akhirnya memutuskan untuk kembali ke Mataram, akan tetapi ditengah 

perjalanan mendapat mimpi atau wangsit agar membuka sebuah tempat baru 

di hutan tempat mereka beristirahat. Dengan kedua temannya Ki Jaga Bela 

dan Ki Rangging membangun sebuah rumah untuk istirahat. Suatu hari ada 

angin besar sehingga payung Tunggul Naga yang mereka bawa dari Keraton 

terbawa. Untuk mencarinya Ki Kerta Bangsa menyuruh Ki Jaga Bela dan Ki 

Rangging dengan berpencar. Payung itu ditemukan oleh Ki Jaga Bela 

disebuah tempat dan kemudian diberi nama desa Payungan, sedangkan Ki 

Rangging tidak menemukan dan beristirahat di sebuah tanah luas yang 

gersang kemudian tempat tersebut diberi nama Desa Bulak. Nama Dusun 
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Prampogan diberikan oleh masyarakat karena di tempat Ki Kerta Bangsa itu 

banyak para permpok yang tertangkap dan dibina agar menjadi baik kembali. 

3. Fungsi keberadaan makam Ki Kerta Bangsa mampu menberikan hal-hal baru 

bagi masyarakat Dusun Prampogan pada khusunya dan masyarakat luas pada 

umumnya, misalnya fungsi sebagai pendidikan, Sebagai alat pemaksa dan 

pengawas norma-norma masyarkat akan selalu dipatuhi anggota kolektifnya, 

fungsi ekonomi, dan fungsi hiburan. Masyarakat Dusun Prampogan masih 

mempercayai dan mengakui keberadaan Makam Ki Kerta Bangsa sebagai 

tempat yang keramat sebagai tempat untuk ngalap berkah agar segala 

keinginannya dapat tercapai dan berjalan lancar. Tidak hanya masyarakat 

Prampogan yang mendatangi makam Ki Kerta Bangsa tetapi masyarakat luas 

yang mengetahui dan mempercayainya.  

4. Kekuatan kultural yang ditimbulkan dari cerita rakyat Ki Kerta Bangsa 

adalah tradisi ziarah yang dilakukan setiap malam Selasa Kliwon dan malam 

jumat Kliwon, tradisi ziarah pada malam 1 Suro, dan tradisi sadranan pada 

setiam bulan Bakda Mulud. Tradisi Sadranan yaitu suatu tradisi masyarakat 

untuk membersihkan makam leluhur dan ziarah kubur dengan prosesi 

penyampaian doa dan kenduri yang dilaksanakan oleh warga setempat 

berujud aneka makanan dan nasi tumpeng beserta segala jenis lauk pauknya. 

biasanya dilakukan dengan berziarah atau ziarah kubur kemakam leluhur. 

Banyak ubarampe yang harus dipersiapkan guna mengikuti upacara tersbut. 

Ini dilakukan oleh seluruh masyarakat dusun prampogan juga para peziarah 

yang keinginannya sudah terkabulkan 
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B. Saran 

1. Masyarakat Dusun Prampogan, Desa Payungan, Kecamatan Kaliwungu, 

Kabupaten Semarang, Jawa Tengah sebagai pewaris aktif Cerita Rakyat Ki 

Kerta Bangsa hendaknya berusaha melestarikan, menjaga dan merawat 

keberadaannya.  

2. Selain masyarakat Dusun Prampogan yang menjaga dan melestarikannya 

juga diperlukan dukungan dari pemerintah Diparta Kab. Semarang pada 

umumnya sebagai nilai tradisi atau cagar budaya yang perlu untuk dilindungi 

dan dilestarikan. Dan juga agar dapat mengangkat cerita rakyat Ki Kerta 

bangsa sebagai salah satu obyek wisata religi bagi Kabupaten Semarang. 

3.  Dan bagi para peneliti selanjutnya hedaknya dapat menindak lanjuti 

penelitian ini dengan menggunakan berbagi macam tinjauan yang dapat 

memberikan dukungan dalam rangka mengembangkan kebudayaan daerah 

yang mendukung khasanah budaya nasional. 

4. Bagi pembaca jangan hanya memahami cerita rakyat pada yang tersurat saja, 

melainkan harus lebih kepemahaman yang tersirat, seperti tindakan-tindakan 

yang bisa kita contoh (kepemimpinan dan keiklasan).   
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SINOPSIS  

 Pada saat Kerajaan Mataram dipimpin oleh Panembahan Senapati 

wilayah Semarang yang masih termasuk daerah kekuasaannya diduduki oleh 

Batavia. Wilayah Semarang merupakan wilayah yang  merupakan daerah yang 

masih menjadi satu kesatuan dari Mataram maka perlu untuk dipertahankan. Saat 

itu Panembahan Senapati tidak dapat memimpin pasukan Mataram karena 

sedang melakukan renovasi Kerajaan sehingga tidak dapat ditinggalkan. Maka 

setelah melalui musyawarah dengan para Patihnya diambil sebuah kesepakatan 

bahwa yang akan memimpin pasukan Mataram ke Semarang adalah Raden 
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Kartono yang kemudian diganti namanya menjadi Ki Kerta Bangsa. Sebelum 

berangkat Panembahan Senopati memberikan sebuah payung yang bernama 

payung Tunggul Naga. Payung Tunggul Naga merupakan payung yang cukup 

berarti karena merupakan simbol kebesaran, kejayaan, dan pengayoman bagi 

kerajaan Mataram yang diharapkan dengan membawa payung Tunggul Naga 

dapat memberikan perlindungan terhadap pasukan Mataram yang pergi ke 

Semarang. 

 Selang beberapa waktu menempuh perjalanan dari Mataram akhirnya 

sampai pula di Semarang. Mereka membuat tempat istirahat yang tersembunyi 

agar tidak diketahui oleh pasukan Batavia. Untuk mengetahui seberapa besar 

kekuatan yang dimiliki oleh Batavia Ki Kerta Bangsa menyuruh beberapa 

pasukannya untuk menyamar menjadi seorang rakyat biasa yang bekerja untuk 

pasukan Batavia. Dengan menyamar dapat mengetahui seberapa kekuatan yang 

dimiliki oleh Batavia maka akan dengan mudah untuk menentukan strategi yang 

akan digunakan. Penyerangan pertama yang dilakukan oleh pasukan Mataram 

adalah pada waktu pasukan Batavia sedang terlelap tidur. Pasukan yang dikirim 

untuk menyamar sudah mengetahui situasi dan kondisi pasukan Batavia dengan 

segala kebiasaan dari pasukan Batavia. Dengan keadaan yang seperti itu Ki Kerta 

Bangsa memimpin pasukannya untuk menyerang Batavia dengan keadaan yang 

lebih siap daripada pasukan Batavia. Serangan yang dilakukan oleh pasukan 

Mataram membuat Pasukan Batavia tidak siap dan kalah dari Pasukan Mataram. 

Dengan menangnya pasukan Mataram dari Batavia membuat wilayah Semarang 

bagian Selatan dapat dikuasai dan pasukan Batavia menyingkir. Pada 
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pertempuran itu banyak pasukan Mataram dan Batavia yang luka-luka atau 

bahkan meninggal. 

 Dalam pertempuran dengan Batavia Ki Kerta Bangsa juga tidak luput 

dari serangan-serangan yang dilakukan oleh pasukan Batavia. Ki Kerta Bangsa 

memilki ilmu yang hebat dan siapapun tidak tahu ilmu apa yang dimilikinya 

sehingga setiap serangan yang diarahkan oleh pasukan Batavia tidak dapat 

melukai atau bahkan membunuh Ki Kerta Bangsa. Itu juga terjadi pada saat 

pasukan Batavia ingin membunuh Ki Kerta dari belakang dengan senjatanya. 

Tetapi senjata yang dipegang oleh pasukan Batavia tidak dapat digunakan dan 

malah melukai dirinya sendiri. 

Dengan daya upaya dan seluruh kemampuan dikeluarkan, akhirnya 

pasukan dari Mataram dapat mengalahkan pasukan Batavia dan mengausai 

wilayah Semarang bagian Selatan. Dengan kekalahan tersebut pasukan Batavia 

yang masih hidup menyingkir dari Semarang Bagian Selatan dan bergabung 

dengan pasukan lainnya yang berada di Semarang bagian utara. Dengan 

pertempuran yang cukup besar itu membuat banyak korban luka maupun yang 

meninggal baik dari pasukan Mataram maupun pasukan Batavia. Melihat kondisi 

pasukannya yang terluka maupun mueninggal membuat Ki Kerta Bangsa untuk 

menghentikan penyerangan untuk memulihkan kondisi yang habis-habisan untuk 

melawan pasukan Batavia. Ki Kerta Bangsa juga membantu mengobati para 

pasukannya yang terluka tanpa membedakan pangkatnya. Melalui segala 

kekuatan yang dimilikinya Ki Kerta Bangsa membantu mengobati pasukannya 

yang terluka. 
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 Dirasa istirahatnya cukup dan pulih kembali Ki Kerta Bangsa dan 

pasukannya melanjutkan pertempuran melawan Batavia, agar seluruh wilayah 

Semarang dapat dikuasai sepenuhnya. Betapa terkejutnya pasukan Mataram yang 

dipimpin Ki Kerta Bangsa setelah sampai di tempat pasukan Batavia selama ini 

tinggal di Semarang Utara. Sebab di sana semuanya sudah dengan posisi siap 

untuk melawan pasukan dari Mataram, dengan jumlah pasukan yang lebih 

banyak daripada kemarin karena mereka meminta bala bantuan yang lebih 

banyak. Penyerangan yang dilakukan oleh pasukan Mataram terlalu mudah untuk 

dikalahkan oleh pasukan Batavia dikarenakan jumlah pasukan maupun 

persenjataannya lebih kecil daripada Batavia. Dengan keadaan yang sudah 

semakin mengkhawatirkan maka Ki Kerta Bangsa meminta para pasukannya 

untuk mundur dan melarikan diri dan kembali lagi ke Mataram untuk meminta 

bantuan yang lebih banyak lagi. Akan tetapi demi menyelamatkan diri dari 

kejaran pasukan Batavia tidak semua pasukan Mataram ikut kembali ke 

Mataram. Banyak dari mereka yang melarikan diri ke wilayah barat seperti ke 

Pekalongan, Kaliwungu maupun Kendal. Semua pasukannya terpecah belah 

untuk menyelamatkan diri dari kejaran pasukan Batavia. Tidak terkecuali Ki 

Kerta Bangsa yang ikut melarikan diri dari kejaran pasuka. Dalam perjalannya 

pulang ke Mataram Ki Kerta Bangsa, Ki Jaga Bela dan Ki Rangging melewati 

jalan-jalan yang berat dan melewati hutan-hutan agar bisa lolos dari pasukan 

Batavia. Karena perjalanan yang ditempuhnya sangat melelahkan, maka Ki Kerta 

Bangsa memutuskan untuk berhenti disebuah hutan untuk beristirahat sejenak 

dan kemudian akan melanjutkan perjalanan menuju ke Mataram. Ketiganya 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 cxxxii 

berhenti di dekat pohon yang cukup besar untuk beristirahat. Payung Tunggul 

Naga yang dibawa dari Mataram ditancapkan di tanah berdekatan mereka duduk-

duduk di bawah pohon. Karena udaranya yang cukup panas sehingga membuat 

ketiganya untuk kembali berjalan sambil mencari sumber air yang dapat 

digunakan untuk minum. Betapa terkejutnya dari tancapan payung Tunggul Naga 

tersebut keluarlah mata air yang cukup deras mengalir, dan ketiganya lalu 

meminumnya agar dapat menghilangkan dahaganya. Tapi karena ketiganya 

masih lemas maka tidak melanjutkan perjalanannya menuju Mataram menunggu 

hingga kondisinya pulih kembali. Untuk memulihkan kembali tenaganya 

ketiganya melakukan semedi atau bertapa di dekat mata air tadi. Pada saat Ki 

Kerta Bangsa bersemedi tadi mendapat sebuah wangsit atau petunjuk membuka 

lembaran baru di hutan itu dan tidak kembali ke Mataram. Dengan apa yang 

telah didapatkan oleh Ki Kerta Bangsa, maka ketiganya tidak melanjutkan 

perjalanannya kembali ke mataram, dan membuat tempat tinggal di hutan. 

Suatu hari ada sebuah angin besar yang melanda hutan dimana mereka 

tinggal. Angin besar tersebut merobohkan tempat tinggal yang mereka tempati 

dan menerbangkan payung Tunggul Naga yang dibawa dari Mataram sehingga 

terbang melayang-layang di udara. Karena payung Tunggul Naga merupakan 

sebuah simbol kejayaan, kebesaran, dan pengayoman bagi rakyat Mataram maka 

wajib untuk dijaga dan dirawatnya. Melihat payung itu berterbangan membuat 

Kerta Bangsa mengutus Ki Jaga bela dan Ki Rangging untuk menemukan 

keberadaan payung tersebut agar tidak jatuh ke tangan-tangan orang yang tidak 

bertanggung jawab dan membawanya kembali. Dengan cepat Ki Jaga Bela dan 
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Ki Rangging segera berjalan untuk mencari keberadaan payung Tunggul Naga, 

sedangkan Ki Kerta Bangsa akan membuat kembali tempat tinggal mereka. 

Untuk lebih memudahkan pencarian mereka berdua memutuskan untuk 

berpencar, ki Jaga Bela ke utara dan Ki Rangging ke selatan. 

Beberapa waktu berselang payung itu ditemukan oleh Ki Jaga Bela yang 

menancap di tanah. Dan oleh ki Jaga Bela payung Tunggul Naga tidak dapat 

dicabut untuk dibawa kembali ke hutan dimana Ki Kerta Bangsa tinggal. Dengan 

berbagai usaha yang dilakukan pun sia-sia karena payung Tunggul Naga tidak 

bisa dicabut. Melihat kondisi tersebut kemudian Ki Jaga Bela melapor kepada Ki 

Kerta bangsa bahwa payung Tunggul Naga sudah diketemukan tetapi payung itu 

tidak dapat dicabut untuk dibawa kembali lagi. Mendengar semua cerita yang 

disampaikan kemudian Ki Kerta Bangsa menyuruh Ki Jaga Bela untuk menjaga 

payung Tunggul Naga agar aman dari orang-orang yang yang jahat dan tidak 

bertanggung jawab. Yang kemudian tempat dimana payung itu ditemukan itu 

dinamakan desa Payungan. 

Ki Jaga Bela dalam tugasnya menjaga payung Tunggul Naga berubah 

manjadi rakyat biasa dan mengaku bahwa ia merupakan warga dari desa sebelah 

yang diutus gurunya yang bernama Ki Kerta Bangsa untuk menjaga payung. 

Seperti layaknya masyarakat biasa Ki Jaga Bela juga melakukan kegiatan-

kegiatan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat yaitu bertani dan berkebun. 

Tetapi cara menanam padinya berbeda dengan rakyat pada umumnya yang hanya 

menanam seenaknya tanpa ada aturannya. Karena kurang pengetahuannya 
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tentang cara bertani yang baik tersebut membuat masyarakat panennya sedikit 

atau bahkan gagal panen.  

Suatu hari desa Payungan dilanda pagebluk yang membuat penduduk 

desa bingung dan khawatir. Di situ banyak orang yang sakit, bahkan meninggal 

tanpa ada sebabnya dan juga gagal panen yang mereka alami. Telah beberapa 

kali usaha yang dilakukan oleh Ki Jaga Bela tapi tidak ada hasilnya. Kemudian 

Ki Jaga Bela berkunjung kepada Ki Kerta Bangsa yang dianggap lebih sakti dan 

mengerti agar mendapat sebuah jalan keluar dari permasalahan yang ada. 

Sesampainya di tempat Ki Kerta Bangsa kemudian Ki Jaga Bela menceritakan 

permasalahan yang ada. Mendengar cerita tersebut Ki Kerta lalu berdiam diri 

atau bertapa agar dapat menemukan jalan keluar dari permasalahan tesebut. 

Beberapa lama kemudian setelah bersemedi didapat hasil yaitu agar penduduk 

Desa Payungan membuat sesajen dan mengadakan bersih desa agar semuanya 

selamat. Hal itu dilaksanakan setelah panen dilaksanakan agar semua warga 

dapat mengikutinya. Selain itu juga untuk mengobati penduduk Desa payungan 

yang sakit Ki Kerta Bangsa menyuruh Ki Jaga Bela untuk mengambil air di mata 

air yang keluar dari cabutan Payung Tunggul Naga untuk diberikan sebagai obat 

ke rakyatnya agar cepat sembuh. Setelah selesai semua kemudian Ki Jaga Bela 

dan beberapa rakyatnya pulang untuk melakukan segala perintah Ki Kerta 

Bangsa. Ketenaran Ki Kerta Bangsa sebagai seorang yang pandai dan guru 

pinunjul pun sampai ke desa-desa lainnya berkat kebehasilanny. Dan setelah 

mengetahui bahwa Ki Kerta Bangsa adalah seorang prajurit Kraton Mataram 

membuat banyak orang yang berguru kepadanya. Semua itu diterima Ki Kerta 
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Bangsa dengan senang hati tanpa membedakan statusnya, semuanya dianggap 

sama dan diberikan ajaran-ajaran yang sama pula. 

Ki Rangging telah berjalan jauh untuk mencari payung Tunggul Naga 

tapi tidak diketemukannya, dan jalan-jalan yang dilaluinya berupa hamparan 

tanah yang luas. Setelah berjalan cukup jauh Ki Rangging berhenti untuk 

berisitirahat. Karena kebingungan untuk kembali ke tempat Ki Kerta Bangsa 

sebab jalannya semuanya sama, maka Ki Rangging memutuskan untuk 

beristirahat disitu. Tempat tersebut kemudian dinamakan Desa Bulak.  

Ki Rangging karena merasa sudah lama tidak bertemu dengan Ki Jaga 

Bela dan Ki Kerta Bangsa memutuskan untuk mencari kembali jalan ke hutan 

dimana Ki Kerta Bangsa tinggal. Dengan pencariannya yang tanpa mengenal 

lelah akhirnya tempat tinggal Ki Kerta bangsa ditemukan yang kini telah berubah 

menjadi padepokan yang mempunyai banyak murid. Tanpa disengaja pula Ki 

Ranggingpun bertemu dengan Ki Jaga Bela yang pada waktu itu sedang 

berkunjung. Kemudian keduanya memutuskan untuk kembali lagi ke daerah 

masing-masing. 

Ki Rangging dan Ki Jaga Bela tanpa diduga bertemu pada saat 

mengunjungi Ki Kerta Bangsa. Kemudian mereka bertiga yaitu Ki Kerta Bangsa, 

Ki Jaga Bela dan Ki Rangging bercerita tentang segala hal yang terjadi pada 

kehidupan mereka. Ki Jaga Bela Bercerita bahwa akhir-akhir ini penduduk Desa 

Payungan apabila menikah dengan penduduk Desa Bulak maka salah satu dari 

pasangan itu akan terjadi kejadian yang aneh. Misalnya salah satu dari pasangan 

entah suami atau istrinya menjadi gila atau bahkan meninggal. Dan Ki Rangging 
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juga bercerita hal yang sama dengan Ki Jaga Bela. Setelah selesai keduanya 

bercerita kejadian tersebut Ki Kerta mangatakan bahwa antara Desa Payungan 

dengan Desa tidak bolah terjadi perkawinan sampai kapanpun. Ini disebabkan 

bahwa antara Desa Payungan dan Desa Bulak merupakan satu keturunan yaitu 

antara Ki Jaga Bela dan Ki Rangging merupakan saudara sekandung. 

Suatu hari tempat dimana Ki Kerta Bangsa tinggal terjadi sebuah 

perampokkan. Beberapa kali para perampok berhasil mengambil barang-barang 

milik penduduk tanpa ada perlawanan. Karena merasa gerah dengan perampokan 

yang sering terjadi maka Ki Kerta Bangsa berinisiatif untuk menjebak perampok 

agar tidak meresahkan penduduk. Cara yang dipakai adalah rumah yang 

ditempati oleh Ki Kerta Bangsa dibiarkan terbuka agar perampok mudah untuk 

masuk dan mengambil barang-barang yang diinginkan. Tapi entah ilmu apa yang 

dimiliki oleh Ki Kerta Bangsa, perampok itu dapat ditangkap tanpa ada yang 

terluka. Perampok tadi setelah mengambil barang bingung tidak bisa keluar dari 

rumah Ki Kerta Bangsa. Karena melihat para perampok yang masih muda-muda, 

oleh Ki Kerta Bangsa para perampok dibina dipadepokannya agar menjadi orang 

yang baik. Di padepokannya tersebut para perampok diajari tentang berbagai hal, 

termasuk ilmu kejawen dan tentang kebaikan. Melihat ketekunannya berlatih 

perampok tadi kemudian diangkat menjadi anak oleh Ki Kerta Bangsa yang 

kemudian diberi nama Wangsa Wijaya. Setelah mendapat ajaran dari Kerta 

Bangsa dapat berubah menjadi orang baik dan mau membantu orang lain. 

Kepandaian Ki Kerta Bangsa pun banyak masyarakat yang mendengar 

dan kemudian banyak yang datang untuk berguru kepadanya tentang kejawen 
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maupun bela diri. Itu semua diterima oleh Ki Kerta Bangsa dengan senang hati 

dan diberikan ilmu kepada semua muridnya tanpa membedakan statusnya. Tidak 

hanya yang datang untuk berguru tetapi juga para perampok dan pencuri yang 

tertangkap oleh penduduk diserahkan kepada Ki Kerta Bangsa untuk dibina. 

Oleh penduduk tempat dimana Ki Kerta Bangsa tinggal dinamakan Desa 

Prampogan karena disitu tempat dimana para perampok yang tertangkap dan 

dibina agar kembali dijalan yang benar. Dalam versi lain menyebutkan bahwa 

nama Prampogan diberikan karena di tempat tersebut merupakan persembunyian 

para rampok-rampok yang tertangkap. 

Semakin hari usia Ki Kerta Bangsa bertambah tua, sebelum meninggal Ki 

Kerta Bangsa berpesan kepada anaknya yaitu Wangsa Wijaya agar dapat hidup 

dengan baik, berbuat baik kepada siapapun, jangan melakukan perbuatan yang 

seperti dulu lagi yaitu merampok, dapat menjaga kedua senjatanya yaitu keris 

Kyai Blencok dan tombak Kyai Ceblok, selalu membantu orang tanpa harus 

membedakan statusnya dan dimakamkan di sebelah timur Dusun Prampogan 

agar dapat melindungi penduduknya. 

DAFTAR PANDUAN PERTANYAAN BAGI JURU KUNCI 

1. Sudah berapa lama anda menjadi juru kunci ? 

2. Bagaimana asal-asul tentang cerita rakyat Ki Kerta Bangsa ? 

3. Adakah syarat-syarat tertentu untuk berziarah ke tempat Ki Kerta Bangsa ? 

4. Adakah upacara khusus yang diselenggarakan yang masih ada hubungannya 

dengan makam ki Kerta Bangsa ? 

5. Ubarampe apa saja yang diperlukan ? 
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6. Adakah hal-hal yang harus dihindari agar tidak terjadi musibah pada saat 

melakukan ritual tersebut ? 

7. Apa ada hari-hari tertentu untuk melaksanakan tirakat atau ngalap berkah? 

Dan Mengapa harus hari itu? 

8. Selain masyarakat setempat, apakah ada masyarakat luar desa yang 

berkunjung ke makam?Apa yang dilakukan mereka ? 

 

DAFTAR PANDUAN PERTANYAAN BAGI PEZIARAH 

1. Apakah anda mengetahui asal-usul tempat ini? 

2. Apakah yang anda ketahui tentang makam Ki Kerta Bangsa? 

3. Sudah berapa lama anda mengetahui tempat ini? 

4. Sudah berapa kali anda datang ke tempat ini? 

5. Dari mana anda mengetahui tempat ini? 

6. Apa tujuan anda datang ke tempat makam Ki Kerta Bangsa? 

7. Apakah anda percaya dengan cerita tersebut? 

8. Aktifitas apa saja yang anda lakukan selama berada di makam Ki Kerta 

Bangsa? 

9. Apakah anda juga melaksanakan tradisi nyadran? 
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 Gambar 1 : tulisan yang menunjukkan letak makam Ki Kerta Bangsa  
        Yang berada di jalan Ampel - Simo 
 

 
 

Gambar 2 : Pendapa yang biasa digunakan untuk berdoa bersama dan tirakatan 
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Gambar 3 : Penulis di depan pintu gerbang masuk ke area makam 

    Ki Kerta Bangsa 

 

 

 Gambar 4 : penulis saat wawancara dengan salah satu narasumber 
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         Gambar 5 : penulis saat mewawancarai juru kunci 

 

 

 

 Gambar 6 : penulis saat wawancara dengan salah satu narasumber 
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 Gambar 7 : Makam Ki Kerta Bangsa tampak dari depan 

 

   Gasmbar 8 : Makam Ki Kerta Bangsa tampak dari samping 
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      Gambar 9 : Persiapan yang dilakukan oleh para bapak-bapak 
 
 
 
 

 
 
 Gambar 10 : persiapan yang dilakukan oleh pembawa sesajen 
     Dari tempat riasan Menuju rumah juru kunci 
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 Gambar 11 : sesajen atau ubarampe lainnya siap untuk diarak 
      Menuju tempat upacara. 
 
 

 
 Gambar 12 : arak-arakan ubarampe yang digunakan dalam  
      Upacara sadranan. 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 cxlv 

 
 Gambar 13 : anak-anak sekolah yang mengikuti arak-arakan  
      Sesajen. 
 
 
 

 
 Gambar 14 : arak-arakan masyarakat dusun Prampogan yang 
      Mambawa bunga untuk ditaburkan di makam 
 
 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 cxlvi 

 
  
 Gambar 15: tumpeng robyong yang diarak  
 
 
 
 

 
 
 Gambar 16 : tumpeng kembang pala 
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Gambar 17 : Tumpeng hasil bumi  
 
 

 
 

 Gambar 18 : ubarampe yang dibuat oleh masyarakat secara 
   Perseorangan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 cxlviii 

 
  
 Gambar 19 : Penyerahan Ubarampe upacara dari panitia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 Gambar 20 : Penerimaan ubarampe sesajen dari panitia oleh 
   Kepada Desa 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 cxlix 

 
  
 Gambar 21 : Penggantian kain penutup nisan 
 
 
 

 
 
 Gambar 22 : penggantian kelambu 
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Gambar 23 : Suasana tabur bunga di makam Ki kerta Bangsa 
 

 
 

 
 Gambar 24 : pemotongan tumpeng oleh Kepala Dusun Prampogan 
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  Gambar 25 : Pembacaan sejarah Ki Kerta Bangsa 
 
 
 
 

 
  
 Gambar 26 : Pembacaan doa bersama yang dipimpin Imam Masjid 
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 Gambar 27 : sambutan dari Bupati Semarang yang diwakili oleh 
   Kepala Diparta Kab. Semarang. 
 
 

 
  
 Gambar 28 : Orkes Kesenian Campursari “Tanpa Nama” dari 
   Boyolali 
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Gambar 29 : Suasana pembagian sesajen upacara 
 
 
 

 
Gambar 30 : suasana pembagian sesajen kepada masyarakat 
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Gambar 31 : para tamu undangan yang menghadiri acara 
 

 

 
 

Gambar 32 : suasana para tamu akan pulang 
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     Gambar 33 : Kantor Kepala Desa Payungan  
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