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ABSTRAK 

Tradisi adalah adat kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat. Sebuah 

tradisi sangat penting bagi kehidupan masyarakat, karena dengan tradisi akan terlihat corak 

kebudayaan suatu masyarakat. Tradisi Saparan Desa Ngrawan, Kecamatan Getasan, Kabupaten 

Semarang berada di bawah kaki Gunung Telomoyo. Saparan diwariskan dari satu generasi ke 

generasi lain dalam masyarakat. Sebagai warisan lokal, saparan memegang peran penting sebagai 

pengingat. Masyarakat diingatkan untuk bersyukur kepada penjaga desa, karena telah melindungi 

dan memberi kehidupan yang aman dari bencana. Ucapan syukur dan ritual yang dilakukan 

masyarakat disampaikan melalui Saparan. Saparan berasal dari kata Sapar sehingga diartikan 

sebagai ritual acara tahunan pada bulan sapar dalam kalender Jawa. Hadirnya pandemi Covid-19 

membuat masyarakat desa Ngrawan harus mengalami dan perkembangan zaman terus mengalami 

adaptasi atau perubahan sosial pada masyarakat Indonesia. Pandemi Covid-19 sudah ada sejak 

Maret tahun 2020 lalu, khususnya di wilayah Desa Ngrawan, sehingga melahirkan adaptasi atau 

perubahan sosial pada masyarakat, dan pendemi Covid-19 ternyata tidak mampu menghilangkan 

atau melunturkan tradisi budaya lokal Saparan di Desa Ngrawan. Didalam pelaksanaan penelitian, 

perlu memahami subjek penelitian dalam kaitannya terhadap tradisi. Dilakukannya penelitian ini 

untuk mendapatkan gambaran umum mengenai budaya Saparan dan adaptasi mengenai 

perubahan sosial budaya Saparan pada masyarakat.  

Kata kunci: Tradisi, Saparan, Adaptasi 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang mencakup lebih dari 17. 000 pulau 

yang dihuni oleh sekitar 255 juta penduduk menjadikan Indonesia terdiri dari beragam suku, 

agama dan budaya. Secara eksplisit terbesit dalam lambang negara Indonesia yang 

bertuliskan “Bhinneka Tunggal Ika” merupakan semboyan nasional yang mengandung 

makna “berbeda-beda namun tetap satu” (kesatuan dalam keragaman). Beberapa hal yang 

berhubungan dengan budaya Indonesia adalah kebudayaan nasional, kebudayaan lokal 

maupun kebudayaan asal asing yang sudah ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka 

pada tahun 1945, budaya Indonesia sangat berbeda dengan budaya Barat, karena ada 

perbedaan seperti halnya hierarki, hubungan spasial dan lain-lain. Membuat Indonesia 

menjadi negara yang kompleks dan menarik. Mengungkap kebudayaan Indonesia ke ranah 

yang lebih kecil. Saparan menjadi salah satu dari ribuan kebudayaaan di Indonesia yang 

merupakan kebudayaan lokal yang tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat 

dan setiap budaya lokal memiliki ciri khas yang berbeda.  

Tradisi Saparan merupakan tradisi turun-menurun yang dilaksanakan di suatu dusun 

atau desa. Saparan berasal dari kata Sapar (bulan Jawa), sehingga dapat diartikan sebagai 
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ritual atau tradisi tahunan yang dilaksanakan pada setiap bulan sapar dan dilaksanakan 

selalu pada hari Sabtu pahing. Tradisi Saparan bermula sebagai sebuah acara merti desa, 

merti desa adalah salah satu upacara syukuran ritual atau slametan pada masyarakat Jawa. 

Saparan merupakan tradisi budaya Jawa yang dilakukan sebagai wujud rasa syukur dengan 

tujuan agar diberikan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Daerah Jawa terkenal 

dengan berbagai ragam tradisi dan budaya. Dalam pandangan orang Jawa selalu 

mengedepankan keselamatan di dunia dan akhirat dalam menghadapi situasi dan kondisi 

yang ada pada lingkungan sekitarnya agar selalu diberikan keselamatan. Perkembangan 

dalam beberapa hal pastinya memiliki suatu hal yang pesat dari perubahan akan munculnya 

hal-hal baru. Salah satunya, perkembangan zaman yang sudah mengalami beberapa hal 

seperti adaptasi atau baik itu perubahan sosial di dalam lingkungan masyarakat dan juga 

memengaruhi aktivitas masyarakatnya.  

Pada saat munculnya pandemi Covid-19 yang sudah ada di Indonesia sejak 2 Maret 

tahun 2020 lalu, untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan 2 kasus pasien positif 

Covid-19, beberapa kegiatan di Indonesia ditiadakan. Lebih khususnya kegiatan adat 

istiadat, yang merupakan contoh perubahan sosial yang terjadi khususnya di wilayah Desa 

Ngrawan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Dimana masyarakatnya merubah 

segala aktivitasnya di lingkungan masyarakat dan kegiatan-kegiatan lainnya. Selain itu 

adanya adaptasi atau penyesuaian dalam perubahan sosial masyarakat dikarenakan 

hadirnya pandemi Covid-19, tenyata bukan suatu hal yang perlu dikhawatirkan oleh 

masyarakat Ngrawan. Juga segala aktifitas masyarakat di desa, masyarakat menghiraukan 

adanya korona. Dalam kebudayaan lokal Saparan di Desa Ngrawan tersebut masyarakat 

memilih untuk tidak melunturkan atau menghilangkan tradisi Saparan ini, Saparan tetap 

dilaksanakan walaupun dengan tahapan yang berbeda. Lain jika aktifitas diluar Desa 

Ngrawan, masyarakat patuh terhadap peraturan pemerintah dengan menggunakan protokol 

kesehatan.  

Dari uraian tersebut, peneliti merasa perlu untuk melakukan sebuah penelitian, 

tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui perbandingan tradisi saparan dalam kehidupan 

masyarakat di Desa Ngrawan pada masa pandemi dan tujuan yang lain, tidak lain 

menganalisis alasan masyarakat Desa Ngrawan mempertahankan tradisi Saparan di tengah 

wabah Covid-19 untuk mengetahui pelaksanaan tradisi Saparan di Desa Ngrawan dilihat dari 

adanya penyesuaian kehidupan sosial dari hadirnya pandemi Covid-19. Rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah, apakah ada strategi yang dilakukan masyarakat Desa Ngrawan 

dalam tradisi Saparan.  

Kajian Pustaka  

Tradisi  

Menurut Funk dan Wagnalis (2013:78) istilah tradisi dimaknai sebagai pengetahuan, 

doktrin, kebiasaan, dan lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan 

secara turun-temurun termasuk cara penyampaian doktrin. Jadi tradisi merupakan suatu 

kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dulu sampai sekarang.  

K. Coomans, M (1987:73) Coomans mengemukakan tradisi ialah sebuah gambaran 

prilaku atau sikap masyarakat dalam kurun waktu yang sudah sangat lama dilaksanakan 

secara turun temurun mulai dari nenek moyang.  
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Selo Soemardjan (2006:22) ialah orang-orang yang hidup bersama yang 

menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, 

mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.  

Menurut peneliti tradisi adalah suatu makna yang diwariskan secara turun-temurun 

dari nenek moyang, yang diteruskan atau dilanjutkan oleh masyarakat desa sebagai suatu 

bentuk kebiasaaan yang sudah lama dilaksanakan mulai dari nenek moyang. Suatu 

kebiasaan tersebut teraplikasikan secara terus-menerus dengan berbagai simbol dan aturan 

yang berlaku pada sebuah komunitas atau masyarakat.  

Saparan 

Saparan adalah upacara tradisional dimana masyarakat desa menyatakan syukur 

atas kemakmuran dan keberkahan sehingga dapat hidup dengan bahagia mempunyai cukup 

sandang pangan, hidup selamat dan berkecukupan.  

Adaptasi  

Menurut Soekanto (2007) adaptasi adalah proses penyesuaian dari individu, 

kelompok, maupun unit sosial terhadap norma-norma, proses perubahan, ataupun kondisi 

yang diciptakan.  

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, adalah penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kalimat tertulis/lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang diamati. Dan dalam pengumpulan data, peneliti juga mengambil langkah metode 

penelitian netnografi, dimana metode ini juga menjadi kebutuhan peneliti dalam era 

kehidupan digital. Menurut Baym (1995), metode netnografi menggunakan dan 

menggabungkan metode-metode yang berbeda dalam sebuah pendekatan tunggal yang 

fokus pada studi tentang komunitas dan kebudayaan di dunia internet. Metode ini menjadi 

kebutuhan peneliti dalam era kehidupan digitalisasi. Penulis memerlukan waktu yang lama 

dalam memahami subjek penelitian dalam kaitannya terhadap tradisi yang masyarakat 

lakukan. Lokasi penelitian yang peneliti tuju adalah Desa Ngrawan Kecamatan Getasan 

Kabupaten Semarang. Desa ini berada di bawah Kaki Gunung Telomoyo. Peneliti tertarik 

mengenai kajian tradisi budaya lokal Saparan di desa ini. Sedangkan dalam analisis 

kompratif digunakan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang bisa dilakukan 

masyarakat Desa Ngrawan pada bulan Sapar saat masa pandemi Covid-19 saat ini, lalu jika 

membahas jaga jarak physical distancing lebih tepat dibandingkan dengan social distancing 

untuk memutus mata rantai wabah Covid-19 karena daya tahan virus sangat kuat akibat 

dampak dari era industri. Dan dampak sosio interaksi yang terjadi di Indonesia selama masa 

lockdown atau berkerja dari rumah (WFH).  

PEMBAHASAN  

Adaptasi Kegiatan Tradisi Saparan Di Desa Ngrawan Saat Pandemi Covid-19 

Pelaksanaan tradisi Saparan didasari dengan keyakinan bahwa dengan 

melaksanakan Saparan masyarakat desa jauh dari malapetaka dan diberi banyak berkah. 

Pelaksanaan Saparan dilakukan masing-masing keluarga di setiap rumah dengan 

menyediakan hidangan yang benar-benar isinya bukan makanan sehari-hari. Masyarakat 

berkunjung ke satu rumah menuju rumah lainnya. Awal dari pelaksanaan Saparan yaitu 
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dengan berdoa bersama dan membawa tumpeng namun cukup perwakilan keluarga saja. 

Pemberian tumpeng setiap sudut desa dan tempat-tempat yang sekiranya keramat namun 

tidak lagi. Mayarakat meletakkan tumpeng kesetiap sudut pertigaan yang ada. Untuk 

rangkaian acara wayang ada permintaan khusus dari masyarakat dalam musyawarah desa. 

Misalnya mau menceritakan tentang Semar Bangun Khayangan dan tergantung dengan 

dalang mau menceritakan apa.  

Di dalam rangkaian acara Saparan terdapat upacara adat yang mana ada sangkut 

paut mengenai makhluk halus yang merupakan ajaran Jawa Kuno (ajaran dinamisme & 

animisme). Menurut Koentjoroningrat (1994:310) yang memberi penjelasan bahwa 

masyarakat Jawa, terdapat jenis kelompok Islam puritan, yaitu mereka menerima Islam 

namun belum dapat melupakan ajaran-ajaran lama. Artinya mereka mencampur adukkan 

antara kebudayaan dan ajaran-ajaran lama.  

Pelaksanaan tradisi Saparan di saat ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. 

Pandemi Covid-19 merubah segala aktifitas masyarakat. tetapi tradisi ini wajib dilakukan 

masyarakat, angin beliung pada kisaran tahun 1990-1999 yang menimpa Desa Ngrawan 

karena merubah rangkaian acara yaitu wayang yang merupakan runtutan acaran Saparan 

diganti dengan acara ketoprak. Karena alasan tersebut masyarakat takut ditimpa musibah 

lebih besar lagi.  

Jika tahun sebelumnya banyak masyarakat yang datatng untuk mengikuti dan 

meramaikan tradisi Saparan sekarang lebih dibatasi, inisiatif warga dan peraturan 

pemerintah mengenai physical distancing kini hanya perangkat desa dan sesepuh dan 

diselenggarakan di rumah kepala dusun berdurasi hanya 1 jam saja. Rangkaian acara hanya 

tasyakuran, mendoakan, lalu dilanjutkan dengan membakar kemenyan dan ditutup dengan 

makan bersama. Dan sebelum memulai tradisi tersebut warga desa biasanya melakkan 

aktifitas bersih desa dan bersih watu balong dan metokan. Merupakan bentuk terimakasih 

kepada bumi yang telah memberikan segalanya seperti sumber air. Pagi hari sebelum pentas 

seni dilakukan, metokan kembali di panggung hiburan/wayang seperti meminta berkat 

kepada Tuhan YME. Selepas mengadakan metokan, sebelum pentas seni berkisar jam11 

sampai jam 5 sore. Masyarakat menyiapkan hidangan yang disediakan untuk tamu 

undangan. Masyarakat berbondong-bondong menyaksikan hiburan rakyat. Di sini, 

pertunjukan wayang kulit sampai pagi jam 4. Tradisi Saparan di masa Pandemi Covid-19 

tetap menunjukkan acara pentas seni wayang kulit, yang penontonnya dari penduduk desa 

pastinya tidak menimbulkan kerumun dan tetap mengikuti aturan yang sudah di tentukan 

kepala desa. Dahulu sebelum adanya Covid-19 tradisi Saparan desa Ngrawan ini biasanya 

melaksanakan tradisi tersebut hingga jam 12 malam.  

Perlu adanya ketaatan sosial dalam bermasyarakat dalam melaksanakan kegiatan 

Tradisi Saparan tersebut yaitu dengan mematuhi setiap peraturan yang telah ditetapkan 

oleh kepala desa dan yang akan di jalani nantinya bersama di dalam kehidupan bersosial 

disaat pandemi Covid-19. Cakupan sosial menurut Sudarno ada dua hal yaitu interaksi sosial 

dimasa pandemi dan hubungan sosial. Interaksi sosial didefinisikan sebagai interaksi 

lembaga sosial, individu, dalam tata hubungan yang dikendalikan oleh kepentingan tertentu 

(Salim, 2002:55).  
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Situasi Kegiatan Tradisi Saparan  

Tradisi Saparan di Indonesia  

Tradisi Saparan menjadi momen yang begitu ditunggu tiap tahunnya. Tradisi unik 

setiap bulan sapar ini digelar sebagai ungkapan rasa syukur warga desa atas melimpahnya 

hasil panen sekaligus tolak bala. Makna tradisi Saparan adalah memupuk rasa persaudaraan, 

gotong-royong, dan kebersamaan warga tanpa memandang status sosial dan ekonomi pada 

masyarakat Desa Ngrawan. Kegiatan Saparan menjadi salah satu hal yang sangat 

dirindukan. Pada momen ini seluruh masyarakat berkumpul dan merayakan Saparan 

bersama-sama teman, saudara, tetangga dan kerabat jauh dekat.  

Pentas Seni Wayang Kulit  

Sebagai unsur kebudayaan Indonesia, pertunjukan wayang kulit merupakan warisan 

nenek moyang yang menjadi unggulan masyarakat setempat dan terjaga keasliannya serta 

dilaksanakan sampai sekarang dengan dukungan para tokoh atau sesepuh masyarakat 

masih dihormati dan disegani. Sejak awal sesuai dengan perkembangannya upacara bersih 

desa atau Saparan tidak pernah terpisah dari pertunjukkan wayang kulit. Nilai ritual Saparan 

disinergikan dengan seni pertunjukan wayang kulit.  

Wayang kulit mempunyai nilai hiburan yang mengandung cerita baku baik untuk 

tontonan atau tuntunan. Penyampaian ceritanya diselingi pesan-pesan yang menyentuh 

berbagai aspek kehidupan. Variasainya dapat meliputi segi kepribadian, kepemimpinan 

kebijaksanaan dan kearifan dalam berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara (Gunarjo, 

2011:37) 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil observasi dan penelitian, pembahasan dan hasil penelitian maka 

dapat disimpulkan, pelaksanaan kegiatan tradisi Saparan yang dilakukan oleh masyarakat 

Ngrawan, menjadi suatu acara tahunan masyarakat Ngrawan yang tidak dapat 

dihilangkannya tradisi tersebut walau dimasa pandemi Covid-19, warga merasa tidak 

khawatir dengan adanya wabah virus corona dan tetap melaksanakan tradisi Saparan 

tersebut tetapi dengan kegiatan acara yang berbeda, dari kegiatan Saparan sebelum adanya 

Covid-19. Kebudayaan lokal Saparan ini dikatakan sudah melekat dan menjadi tradisi 

tahunan di Desa Ngrawan. Perubahan zaman dan kehidupan sosial pada masyarakat dan 

dikarenakan adanya wabah korona tidak dipungkiri bahwa masyarakat tetap mengadakan 

acara sakral Saparan. Tidak sedikitpun membuat budaya ini luntur di kehidupan masyarakat 

dengan alasan kuat masyarakat takut jika daerahnya terkena bencana, karena sekitar tahun 

1990-1990 silam pernah terjadi bencana alam sehingga membuat masyarakat desa Ngrawan 

tetap melaksanakan tradisi tersebut sebagai tradisi yang sakral.  
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