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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN 

Budaya dapat dipertimbangkan memiliki pengaruh pada arena 

sosial. Cara-cara kita berinteraksi dengan orang lain, mempersepsi diri 

sendiri maupun orang lain, dan bekerja dengan orang lain sangat 

dipengaruhi oleh budaya dimana kita hidup. Kita semua telah 

mempelajari cara-cara tertentu untuk bertingkah laku, mempersepsi dan 

bekerja dengan orang lain berdasarkan pada aturan-aturan dan norma-

norma yang disepakati dalam budaya kita (Dayakisni, 2004, h. 203). Di 

dalam masyarakat Jawa, istilah selamatan biasanya berkaitan dengan 

kepercayaan atau religi. Hal tersebut merupakan salah satu unsur 

kebudayaan yang paling sulit berubah dibandingkan unsur kebudayaan 

yang lain. Ruwatan sebagai salah satu upacara tradisional di dalam 

masyarakat Jawa, masih juga diikuti oleh sebagian orang, seperti halnya 

yang terjadi di kota Semarang sebagai ibukota propinsi Jawa Tengah.  

Sebelum mengikuti  ruwatan, di dalam individu telah timbul 

intensi untuk berperilaku, yaitu perilaku mengikuti ruwatan. Menurut 

Azwar (1995, h.12) intensi atau niat sangat menentukan perilaku 

tertentu akan dilakukan atau tidak. Menurut Kurt Lewin manusia itu 

hidup dalam suatu field, suatu lapangan kekuatan-kekuatan fisis maupun 

psikis yang senantiasa berubah-ubah menurut situasi kehidupannya. 

Dengan demikian perilaku mengikuti ruwatan pada orang Jawa, pada 

umumnya dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan dalam hal ini 
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berupa lingkungan fisik, yaitu alam benda-benda yang kongkret, 

maupun lingkungan psikis yaitu jiwa raga orang-orang dalam 

lingkungan, ataupun lingkungan rohaniah yaitu objektive Geist, berarti 

keyakinan-keyakinan, ide-ide, filsafat-filsafat yang terdapat di 

lingkungan individu itu, baik yang dikandung oleh orang-orangnya 

sendiri di lingkungannya maupun yang tercantum dalam buku-buku atau 

hasil kebudayaan lainnya. Individu manusia senantiasa menyesuaikan 

dirinya dengan lingkungan fisik, psikis dan rohaniah. Ia menyesuaikan 

dirinya sekaligus dengan ketiga macam lingkungan itu, tetapi kerap kali 

dengan tekanan kepada satu atau dua segi dari lingkungan tersebut 

(Gerungan, 1996, h. 55) 

Fishbein dan Ajzen (Kushanandri, 2005, h. 9) mengartikan intensi 

sebagai kemungkinan subyektif seseorang untuk melakukan perilaku 

tertentu. Intensi merupakan fungsi dari keyakinan seseorang yang sudah 

pasti dan kemudian terjadilah suatu perilaku. Santoso (Prijonggo, 1999, 

h. 142) mengemukakan bahwa besarnya kemungkinan terjadinya 

sesuatu perilaku dapat diprediksikan berdasarkan intensi seseorang 

untuk melakukan perilaku tersebut atau perilaku individu ditentukan 

oleh seberapa besar niat atau intensi individu, semakin besar intensitas 

niat maka semakin besar pula kemungkinan individu untuk berperilaku. 

Budaya dan perilaku memiliki kaitan yang sangat erat. Hal 

tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sherif dan 

Muzfer (dalam Sarwono, 1999, h. 52) bahwa perilaku dipengaruhi oleh 

berbagai situasi stimulus sosial termasuk budaya mempengaruhi 

perilaku. Berkaitan dengan upacara tradisional ruwatan, dalam 
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masyarakat Jawa tertanam suatu budaya yang berbentuk kepercayaan 

bahwa manusia yang dilahirkan mempunyai takdir yang masih bisa 

diusahakan untuk dihindarkan, yaitu takdir yang berupa malapetaka 

yang disebabkan oleh tiga hal diantaranya adanya takdir karena 

kelahiran, karena berbuat kesalahan dan atau melanggar suatu 

pantangan, karena dibuat atau disengaja. Dalam konteks ini dinamakan 

anak sukerta yang hanya bisa dibersihkan/disucikan melalui suatu 

upacara yang disebut ruwatan (Permadani, 2004, h. 10). 

Upacara tradisional ruwatan, hingga kini masih dipergunakan oleh 

sebagian orang Jawa sebagai sarana pembebasan dan penyucian 

manusia atas dosa-dosanya. Dalam cerita wayang dengan lakon 

Murwakala pada tradisi ruwatan di Jawa (Jawa Tengah) yang 

diperkirakan berkembang di dalam cerita Jawa kuno, yang isi pokoknya 

memuat masalah pensucian, yaitu pembebasan dewa yang telah ternoda, 

agar suci kembali. Meruwat berarti mengatasi atau menghindari suatu 

kesusahan batin dengan cara mengadakan pertunjukan/ritual dengan 

media wayang kulit yang mengambil tema/cerita Murwakala (Sutarno, 

1995, h. 3)  

Upacara tradisional ruwatan adalah prosesi spiritual untuk 

membuang kesialan hidup orang-orang yang sedang dalam sukerta 

(susah). Orang-orang sukerta ini, menurut cerita adalah orang-orang 

yang akan dimangsa oleh Batara Kala. Untuk keluar dari sukerta, 

seseorang harus diruwat. Dalam upacara ini, seorang dalang melakukan 

penyiraman air suci dan pengguntingan rambut kepada peserta ruwat 

dan kemudian dilarung ke laut. Dalang yang melakukan prosesi upacara 
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tradisional ruwatan, bukan sembarang dalang dan dalang tersebut harus 

menjalani tirakat sebelum memimpin upacara ini. Di wilayah Jawa 

Tengah upacara tradisional ruwatan ini digelar rutin setahun sekali tiap 

tanggal 1 Syuro (1Muharam) Tahun Hijrah oleh Permadani  (Dinas 

Pariwisata kota Semarang, 2007). 

Dalam upacara tradisional ruwatan, diharapkan seseorang, 

komunitas atau suatu wilayah dapat terhindar dari ancaman bahaya. Inti 

dari upacara tradisional ruwatan, yaitu memohon perlindungan Tuhan 

Yang Maha Esa dari berbagai ancaman bahaya dan bertobat akan dosa-

dosa yang telah dilakukan.  

Di zaman yang serba modern dan serba praktis seperti sekarang 

ini, masih juga ada sebagian orang Jawa yang mengikuti ruwatan. 

Sebenarnya apa saja intensi seseorang tersebut untuk mengikuti ruwatan 

serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi intensi untuk mengikuti 

upacara tradisional ruwatan tersebut ?  

Sebagaimana dituturkan Yani (27 tahun), pada hari Rabu 31 

Oktober 2007.  Di usia perkawinan menginjak tahun ketiga, ia sudah 

dua kali keguguran. Hasil pemeriksaan medis di kandungannya 

bersarang parasit toksoplasma. Ia dan suami akhirnya mengikuti upacara 

tradisional ruwatan. Upacara tradisional ruwatan bagi Yani dan 

suaminya yaitu ritual berupa mandi di sumur yang telah disediakan dari 

benda dalam lingkaran api. Tak lupa ada sesaji, misalnya nasi megono. 

Menurut Yani, upacara tradisional ruwatan merupakan salah satu tradisi 

yang hingga kini masih melekat erat pada kehidupan masyarakat Jawa, 

khususnya mereka yang bertempat tinggal dan besar di Jawa Tengah 
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dan DIY. Upacara tradisional yang diikuti oleh Yani dan suaminya, 

lebih untuk merombak dan merenovasi serta membersihkan diri dari hal-

hal negatif. Meski demikian, seperti dijelaskan pendiri Teater Dinasti 

Yogyakarta dan ketua umum Lembaga Study Budaya Spiritual Solo ini, 

tidak semua gangguan penyakit harus diruwat. Yani dan suaminya 

mengikuti upacara tradisional ruwatan dengan alasan agar mereka cepat 

dikaruniai anak. Mereka disarankan oleh seorang ahli pengobatan 

alternatif. Ruwatan merupakan salah  satu  penunjang  kesembuhan  dari  

Virus  toksoplasma.  

Sementara itu, dari wawancara terhadap AR (50 tahun), seorang 

wanita yang bekerja pada salah satu perusahaan asing yang bergerak di 

bidang pengadaan jasa dan barang di kota Semarang, yang kebetulan 

adalah anak perempuan tunggal atau sering disebut dengan istilah anak 

ontang-anting; terungkap bahwa upacara tradisional ruwatan tidak perlu 

diikuti:   

“Hingga menginjak usia 50 tahun, saya tidak pernah merasakan 
malapetaka hadir dalam hidup saya.” (wawancara Selasa, 6 
Nopember 2007) 
 

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jumat 2 Nopember 2007, 

terungkap Arika (23 tahun) mengikuti upacara tradisional ruwatan 

untuk seseorang yang masih jomblo. Upacara tradisional ruwatan 

jomblo ini, diikuti ketika kakaknya menikah. Dalam upacara tradisional 

ruwatan jomblo ini, Arika diminta untuk membawa serah-serahan dan 

setelah itu makan pisang raja dari serah-serahan tersebut. Ketika itu ia 

tidak berpikiran untuk mengikutinya. Namun karena adanya saran dari 

orang-orang sekitar, ia mau untuk mengikutinya. Faktor utama yang 
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mempengaruhi Arika untuk diruwat yaitu pengaruh kebudayaan 

setempat (masyarakat Jawa). Padahal dari semula Ia tidak mengetahui 

apa arti dilaksanakannya upacara tradisional ruwatan jomblo tersebut. 

Upacara tradisional ruwatan untuk para jomblo ini, bertujuan agar cepat 

mendapatkan jodoh. Menurut Arika, jika dipandang dari segi budaya, 

hal tersebut penting untuk diikuti. Selain untuk mempertahankan 

kelestarian budaya pada masyarakat Jawa, agar cepat mendapatkan 

jodoh merupakan tujuan dari  dilaksanakannya upacara tradisional 

ruwatan jomblo. Namun bagi sebagian masyarakat Jawa berpandangan 

bahwa upacara tradisional ruwatan tidak perlu diikuti karena hal 

tersebut dianggap kurang praktis.  

Sejumlah wartawan di Jawa Tengah tidak mau ketinggalan 

menasionalkan tradisi ruwatan. Pada hari Sabtu 7 Februari 2004 mereka 

yang tergabung dalam Forum Wartawan Pemprov dan DPRD Jateng 

menggelar upacara tradisional ruwatan Pemilu di halaman Hotel 

Santika, jalan Ahmad Yani, Semarang, untuk menghilangkan sukerto 

atau penghalang Pemilu 2004. Acara ruwatan itu dimulai sekitar pukul 

09.30 WIB, dihadiri oleh Wakil Gubernur Jateng Ali Mufid, Ketua 

Panwaslu Jateng Nur Hidayat Sardini, dan anggota KPU Jateng Ari 

Pradanawati (Swaramuslim, 2007). 

Upacara tradisional ruwatan juga diikuti oleh Pimpinan DPR RI 

ke-60, Agustus 2005. Pimpinan DPR RI diruwat kala itu adalah Ketua 

DPR Agung Laksono (Partai Golkar), Wakil Ketua DPR Muhaimin 

Iskandar (PKB) dan Soetardjo Soerjogoeritno (PDIP), serta Sekjen DPR 

Faisal Djamal. Pada acara yang berlangsung sejak pukul sepuluh malam 
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itu, yang bertindak sebagai dalang adalah Ki Triastuti. Keempat pejabat 

Negara yang berstatus wakil rakyat itu naik ke atas panggung untuk 

diruwat, bersamaan dengan itu kemenyan pun dibakar, asapnya 

menebarkan aroma magis ke seluruh pelosok ruangan. Sang dalang 

ruwatan mendoakan mereka dalam bahasa Jawa agar selamat dari 

bahaya. Acara dilanjutkan dengan menggelar tontonan wayang semalam 

suntuk dengan dalang Ki Manteb Soedarsono dan lakon berjudul 

Wiratha Parwa, mengisahkan perjuangan Pandawa menegakkan 

kedaulatan Negara Wiratha yang sedang dilanda krisis multidimensi 

(swaramuslim, 2007). 

Ki Manteb Soedharsono lewat dialog pergelaran wayang kulit 

ruwatan, Sabtu 9 Juli 2005 di Hotel Sahid Raya menyebutkan, bahwa 

ruwatan merupakan tradisi budaya yang harus dilestarikan. Sebenarnya, 

dalam tradisi budaya, ruwatan yang dimaksudkan untuk membantu 

orang-orang yang memiliki sukerta agar bisa terbebas dari penderitaan 

yang digambarkan menjadi santapan Dewa Bathara Kala. Menurut dia, 

ruwatan merupakan kebudayaan. Kegiatan itu tidak hanya bisa 

dilakukan lewat pergelaran wayang kulit, tetapi juga lewat tradisi 

keagamaan. Seusai pergelaran wayang kulit, acara ruwatan diteruskan 

dengan pemotongan rambut dan siraman terhadap mereka yang diruwat. 

Selanjutnya dilakukan pelepasan sejumlah burung (suaramerdeka, 

2007). 

Pada tanggal 3 Pebruari  2008 yang lalu diadakan upacara 

tradisional ruwatan secara masal oleh Permadani (Persaudaraan 

Masyarakat Budaya Nasional Indonesia). Menurut panitia 
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penyelenggara Ir. Anwar Effendi, MTA cukup banyak orang yang 

mendaftar untuk upacara tradisional ruwatan yang diadakan di Taman 

Raden Saleh Semarang. Jumlah peserta ruwatan adalah 50 orang.   

Dari sekilas fakta dan data wawancara di atas, terlihat ada 2 

kecenderungan orang Jawa, yakni mengikuti atau tidak mengikuti 

upacara tradisional ruwatan. Kecenderungan yang pertama yaitu 

mengikuti ruwatan untuk mempertahankan kelestarian budaya pada 

masyarakat Jawa serta untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik 

dari sebelumnya. Kecenderungan yang kedua yaitu tidak mengikuti 

upacara tradisional ruwatan karena menurut sebagian orang Jawa hal 

tersebut dianggap kurang praktis. Di zaman yang serba modern seperti 

sekarang ini, ketika seseorang melakukan hal-hal yang serba praktis dan 

rasional, mengapa masih ada sebagian orang Jawa yang mempercayai 

dan mengikuti upacara tradisional ruwatan tersebut?  

Menurut Theory of Planned Behavior intensi dipengaruhi oleh 

sikap yang mengarah pada perilaku, norma-norma subyektif, 

sejauhmana kontrol terhadap perilaku yang dipersepsikan. Berdasarkan 

pada teori tersebut, penulis tertarik untuk mengungkap secara lebih 

mendalam terhadap intensi mengikuti upacara tradisional ruwatan pada 

orang Jawa. Dalam penelitian ini sebagai subyek penelitian adalah orang 

Jawa yang bertempat tinggal di Jawa Tengah, khususnya di Semarang. 

 

B. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui  

secara lebih mendalam intensi mengikuti upacara tradisional ruwatan 
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pada orang Jawa serta faktor-faktor yang mempengaruhi intensi 

mengikuti upacara tradisional ruwatan merujuk pada Theory of Planned 

Behavior oleh Ajzen. 

 

C. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang 

bermanfaat bagi bidang Psikologi, khususnya Psikologi Sosial dan 

Psikologi Budaya dikaitkan dengan intensi mengikuti upacara 

tradisional ruwatan menurut theory of planned behavior. Selain itu 

hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai studi banding 

bagi penelitian yang temanya relatif sama. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi 

masyarakat Jawa mengenai intensi mengikuti upacara tradisional 

ruwatan pada orang Jawa.  
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