
 
 

 
 

BAB II 

KEADAAN UMUM DESA DUKUHBANGSA 

 

A. Sejarah Berdirinya Desa Dukuhbangsa 

Desa Dukuhbangsa merupakan salah satu dari 17 desa di Kecamatan Jatinegara 

Kabupaten Tegal, letaknya strategis sebelah utara berbatasan dengan Desa Wanarata dan 

Wotgalih, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lebakwangi sedangkan sebelah timur 

berbatasan dengan Desa Jatinegara yang merupakan Kecamatan. Banyak sekali cerita 

dari para sesepuh mengenai asal-usul Desa Dukuhbangsa sehingga menimbulkan banyak 

kontroversi tentang berdirinya Dukuhbangsa, namun setelah diadakan pembicaraan antar 

sesepuh desa mereka sepakat bahwa Desa Dukuhbangsa terbentuk pada sekitar abad ke 

17, dahulu desa ini dihuni oleh seseorang yang bernama Ki Bangsa (Arsip Desa 

Dukuhbangsa Tahun 2001). Ki Bangsa merupakan dhanyang desa yang bertempat 

tinggal di pedukuhan sebelah timur dan seorang perempuan yang bernama Wiji yang 

bertempat di pedukuhan sebelah barat, mereka berdua adalah pendatang yang sengaja 

mencari tempat untuk bertahan hidup dengan cara membuka lahan. (Wawancara dengan 

Abdul Jamil, 2 Mei 2014) 

Menurut sesepuh dan cerita turun temurun kedua orang tersebut menikah atas 

saran dari seorang petualang yang bernama Ki Kepunduhan karena kebiasaan orang 

tersebut berpindah tempat ketempat yang lain maka Ki Kepunduhan sering disebut 

munduh atau mindah, Ki Kepunduhan merupakan orang yang pandai serta bijaksana 

sehingga Ki Bangsa dan Nini Wiji menganggap beliau sebagai guru dan orang yang 

dituakan yang harus dihormati serta dilaksanakan semua perintahnya Ki Kepunduhan 

juga dikenal di Kecamatan Kramat, disana ada sebuah desa yang bernama Desa 

Kepunduhan, menurut sesepuh desanya Desa Kepunduhan dan Dukuhbangsa memang 
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sebuah desa yang dibangun oleh Ki Kepunduhan padahal letaknya jauh sekitar 48 

kilometer, di Kecamatan Kramat Ki Kepunduhan dikenal sebagai wali karena 

perjuangannya dalam menyebarkan ajaran Agama Islam, karena sifatnya yang suka 

berpindah-pindah tempat maka Ki Kepunduhan berpindah hingga sampai di desa yang 

sekarang dinamakan Desa Dukuhbangsa hingga wafat. (Wawancara dengan Abdul Jamil, 

2 Mei 2014) 

Ada juga versi yang mengatakan bahwa ada seorang pengembara bernama Ki 

Pacek (Patok/Tenger) (Dalam Bahasa Jawa) (Nisan dalam Bahasa Indonesia) menempati 

tempat atau ladang yang bernama derik atau bukit Pacet menurut cerita Beliau adalah 

seseorang yang rajin dan ulet tapi beliau tidak mempunyai keluarga (Anak-Istri) 

keseharian beliau adalah menanam singkong di ladang konon jika tanaman singkong 

beliau subur maka akan berdampak negatif pada penduduk sekitar yaitu singkong yang di 

tanam tidak akan bagus dan tidak laku untuk dijual atau harganya akan murah kalah dari 

hasil tanaman singkong milik Ki Pacek. Dan satu lagi menurut narasumber Dukuhbangsa 

pernah disinggahi oleh para Wali mereka singgah di tempat yang terdapat mata airnya 

(sendang) untuk mempermudah melakukan wudhu maka wali tersebut membuat talang 

bambu untuk mengalirkan air sehingga air menjadi mancur yang kini terkenal dengan 

sebutan kali pancuran. (Wawancara dengan Romli, 6 Mei 2014) 

Kali pancuran juga digunakan beliau untuk mengasah atau mencuci keris dan 

benda pusaka yang kemudian konon sisa dari pembuatan gagang keris dari kayu itu 

ditanam disekitaran kali pancuran hingga kini kayu tersebut tumbuh besar dan rindang 

yang menyebabkan tidak keringnya air, air tersebut sampai sekarang berwarna kuning 

teyeng (Karat Besi) sebagai sisa dari pencucian benda pusaka, keris pusaka tersebut 

bernama Naga Runting sampai sekarang masih di keramatkan dan di bilang masih gaib 

dari sekitaran keris itu terkenal dengan sebutan Candi Naga Runting, air dari kali 
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pancuran sampai saat ini masih digunakan warga untuk keperluan mandi dan minum 

airnya yang dibilang keramat mampu mengobati batuk  dan airnya tidak akan kering 

walaupun musim kemarau panjang. (Wawancara dengan Romli, 6 Mei 2014) 

Desa Dukuhbangsa terbagi menjadi 6 pedukuhan yaitu Desa, Dukuh, Mijen, 

Kambangan, Dukuh Kulon, Dukuh Karet. hal ini berdampak pada menyempitnya lahan 

pertanian karena masyarakatnya bertambah banyak sehingga warga Dukuh Karet 

memisahkan diri dari Dukuhbangsa dan  mencari tempat yang lebih strategis untuk 

bercocok tanam lalu berpindah ke sebelah selatan yang sekarang masuk wilayah Desa 

Lebakwangi, pada saat itu Desa Lebakwangi memang masih menyediakan lahan yang 

luas karena sebagian dari wilayahnya merupakan hutan, sekarang pedukuhan di 

Dukuhbangsa hanya tinggal 5 pedukuhan, para sesepuh sepakat membuat satu nama desa 

yaitu Desa Dukuhbangsa Mijen yang diambil dari nama nenek moyang desa sekaligus 

pendiri desa yaitu ki Bangsa dan nini Wiji. Sehingga sebutan desa Dukuhbangsa selalu 

diikuti dengan sebutan imbuhan Mijen, sebab jika hanya disebutkan desa Dukuhbangsa 

saja warga di Dukuh Mijen tidak setuju dan mempercayai mitos bahwa jika tidak 

digabungkan maka akan terjadi sesuatu yang tidak baik, juga karena faktor dari sesepuh 

desa yang tidak memperbolehkan. (Wawancara dengan Abdul Jamil, 2 Mei 2014) 

 

B. Perkembangan Pemerintahan Desa Dukuhbangsa 

Pemerintahan Desa Dukuhbangsa dahulu dipimpin oleh seorang yang secara 

pribadi mengklaim dirinya mampu untuk memimpin desa, seseorang tersebut disebut 

Bekel. Bekel tidak dipilih melainkan keinginan diri sendiri. Jika tidak ada seseorang 

yang berkeyakinan bahwa dirinya sanggup memimpin maka cara pemilihan Bekel pada 

saat itu dengan menggunakan musyawarah antar warga desa untuk menunjuk siapa yang 

pantas untuk memimpin desa akan tetapi cara tersebut dianggap tidak efektif  karena 
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kurang melibatkan persetujuan dari sebagian masyarakat, banyak terjadi masalah setelah 

diadakan musyawarah tersebut, pertikaian dan kurang harmonisnya hubungan antar 

masyarakat menyebabkan para sesepuh untuk kembali mencari cara yang sesuai dengan 

hasil yang dapat diterima bersama-sama, sehingga cara dengan menunjuk tersebut mulai 

ditinggalkan dan diganti menggunakan cara Ula-ula klabang (Bahasa Jawa) dimana 

calon Bekel berdiri dan diikuti oleh pendukung atau pemilihnya kemudian yang paling 

banyak pemilihnya atau pendukungnya itulah yang menjadi Bekel (Arsip Desa 

Dukuhbangsa Tahun 2001) 

Bekel tidak melalui cara dipilih oleh masyarakat Desa Dukuhbangsa, jadi siapa 

yang mampu untuk memimpin dan mengurus Desa Dukuhbangsa dan disukai oleh 

masyarakat, maka dialah yang menjabat sebagai bekel, untuk jabatan menjadi bekel tidak 

dibatasi tahun untuk kepemimpinannya karena pada waktu itu tidak ada peraturan 

mengenai itu. Bekel pertama yang menjabat pemerintahan Desa Dukuhbangsa dan yang 

tidak melalui pemilihan yaitu Jarwan, kemudian dilanjutkan oleh Perlot, Sanyu, Tarlan, 

Napiyah. Desa Dukuhbangsa baru mengadakan pemilihan kepala desa tahun 1948. Pada 

pemilihan kepala desa tersebut masyarakat memilih secara langsung kepala desa yang 

mereka kehendaki, hampir sama dengan pemlihan kepala desa pada masa sekarang.  

Kepala Desa pertama yang menjabat melalui cara pemilihan adalah Masrap, 

setelah Masrap kepala desa dijabat oleh Sanuri akan tetapi Sanuri posisinya sebagai 

pengganti jabatan sementara (PJS), setelah satu tahun menjadi pengganti jabatan 

sementara lalu kepala desa selanjutnya adalah Wardi yang kemudian purna dan 

digantikan lagi oleh Kasad sebagai pengganti jabatan sementara dan dilanjutkan oleh 

Darlan sebagai kepala desa. Sanuri merupakan staf pegawai di pemerintahan desa, 

karena dirasa mempunyai pengalaman maka Sanuri ditunjuk lagi sebagai pengganti 

jabatan sementara, setelah Sanuri maka Camat Jatinegara menunjuk seseorang bernama 

21 

Tradisi Jawa Dalam..., Anggit Gilang Fajari, FKIP UMP, 2014



 
 

 
 

Roesbadiarto yang merupakan orang dari dinas pertanian untuk mencalonkan diri 

menjadi kepala desa dan akhirnya setelah pemilihan Roesbadiarto terpilih menjadi 

Kepala Desa Dukuhbangsa, setelah purna digantikan lagi sementara oleh Supardi, pada 

tahun 1998 kembali memilih kepala desa yaitu Abdul Jamil, akan tetapi karena adanya 

permasalahan Abdul Jamil hanya menjabat selama 4 tahun dan digantikan lagi oleh 

Supardi, barulah tahun 2003 memilih kembali Sebat sebagai Kepala Desa selama 10 

tahun, dan karna purna dan terlalu lama maka pada tahun 2013 memilih Marsono sebagai 

Kepala Desa Dukuhbangsa sampai sekarang. (Wawancara dengan Slamet Kuntadi, 26 

Juni 2014) 

 

Tabel 1. Daftar Bekel dan Kepala Desa yang pernah menjabat di Desa Dukuhbangsa 

NO PERIODE NAMA BEKEL/ 

KEPALA DESA 

KETERANGAN 

1 Tidak dapat diketahui JARWAN Bekel 

2 Tidak dapat diketahui PERLOT Bekel 

3 Tidak dapat diketahui SANYU Bekel 

4 1936-1944 TARLAN Bekel 

5 1944-1948 NAPIYAH Bekel 

6 1948-1956 MASRAP Kepala Desa 

7 1956-1957 SANURI Pjs Kepala Desa 

8 1957-1966 WARDI Kepala Desa 

9 1966-1967 KASAD Pjs Kepala Desa 

10 1967-1987 DARLAN Kepala Desa 

11 1987-1988 SANURI Pjs Kepala Desa 

12 1988-1997 ROESBADIARTO Kepala Desa 

13 1997-1998 SUPARDI Pjs Kepala Desa 

14 1998-2002 ABDUL JAMIL Kepala Desa 

15 2002-2003 SUPARDI Pjs Kepala Desa 

16 2003-2013 SEBAT Kepala Desa 
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17 2013-sekarang MARSONO Kepala Desa 

Sumber : Arsip Desa Dukuhbangsa Tahun 2001 

 

C. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Dukuhbangsa 

Masyarakat Dukuhbangsa sejak dahulu sudah mengenal sistem bercocok 

tanam yang baik dan benar sehingga mayoritas mata pencaharian penduduk Desa 

Dukuhbangsa adalah sebagai petani dan buruh tani. Hal ini disebabkan oleh beberapa 

faktor, yaitu karena nenek moyang mereka sudah turun temurun mengajarkan pertanian 

dan berkebun. Juga karena minimnya tingkat pendidikan masyarakat dan tidak 

memperhatian bahwa pendidian itu sangat penting sehingga masyarakat Dukuhbangsa 

tidak memiliki keahlian lain dan tidak punya pilihan lain selain menjadi petani ataupun 

buruh tani serta peternak sapi dan kambing. 

 Tabel 2. Mata Pencaharian masyarakat Desa Dukuhbangsa 

No Mata Pencaharian Jumlah 

1 Petani  600 

2 Buruh Tani 300 

3 Peternak 575 

4 Pedagang 95 

5 Tukang Kayu 44 

6 Tukang Batu 350 

7 Penjahit 15 

8 PNS 5 

9 Pensiunan 9 

10 TNI/Polri 1 

11 Perangkat Desa 8 

12 Pengrajin 10 

13 Industri Kecil 15 

14 Buruh Industri 96 
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15 Serabutan/Lain-lain - 

Sumber : Arsip Desa Dukuhbangsa Tahun 2001 

 

Di tengah-tengah masyarakat Desa Dukuhbangsa ada dua macam petani, yaitu 

petani asli dan petani garap. Petani asli yaitu petani yang memiliki sawah sendiri dan 

tidak dikerjakan oleh orang lain, sedangkan petani garap yaitu petani yang menggarap 

sawah tapi sawah tersebut milik orang lain dan bukan milik sendiri. Hal ini terjadi karena 

orang yang memiliki sawah tidak begitu mahir dalam menggarap sawahnya juga karena 

ada pekerjaan lain, sehingga mereka membutuhkan jasa para buruh tani untuk 

menggarapkan sawah agar sawahnya tetap bisa ditanami padi maupun jagung. Keadaan 

pertanian di Dukuhbangsa sangat mengandalkan hujan, sehingga jika pada musim 

penghujan sawah mereka ditanami padi sedangkan jika pada musim kemarau mereka 

biasa menanam jagung. Dalam menggarap sawah petani masih menggunakan alat 

tradisional, seperti cangkul dan tenaga hewan sapi maupun kerbau. Untuk 

pemupukannya masyarakat masih menggunakan pupuk kandang, pupuk ini sangat 

diandalkan oleh masyarakat untuk menyuburkan tanah dan tanamannya, namun pupuk 

kandang tidak mempercepat pertumbuhan padi, pertumbuhannya terbilang cukup lambat 

sehingga hal ini sangat mempengaruhi penghasilan para petani. Sistem irigasi juga 

terbilang tidak cukup memadai, faktor ini membuat pengairan pada sawah-sawah petani 

kurang maksimal. Apalagi jika musim kemarau, kebanyakan sawah mereka tidak digarap 

karena tidak ada air.  

Beberapa faktor tersebut adalah kendala pada sektor pertanian di Dukuhbangsa, 

hasil yang mereka dapat hanya cukup untuk menggarap kembali sawah mereka dan 

untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, bahkan jika petani yang hanya memiliki tanah 

sawah yang tidak begitu luas, hasilnya tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan hidup 

sehari-hari karena mereka juga harus mengeluarkan biaya untuk menggarap sawah 

24 

Tradisi Jawa Dalam..., Anggit Gilang Fajari, FKIP UMP, 2014



 
 

 
 

mereka selanjutnya. Untuk mencukupi kebutuhan mereka, tidak jarang mereka juga 

bekerja sebagai buruh tani maupun buruh bangunan di wilayah sendiri ataupun merantau 

di kota-kota besar seperti Jakarta. 

Masuk pada sekitar tahun 1990-an Desa Dukuhbangsa mulai tersentuh dengan 

adanya era kemajuan teknologi, terutama teknologi dalam bidang pertanian. Saat ini para 

petani telah banyak menggunakan alat-alat pertanian yang modern dan mulai 

meninggalkan alat pertanian tradisional, seperti dalam membajak sawah yang dulu hanya 

menggunakan tenaga hewan sekarang sudah menggunakan tenaga mesin maupun alat 

penyedot air seperti diesel, dengan menggunakan traktor pekerjaan membajak sawah 

menjadi sangat efisien dan jauh lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan tenaga 

hewan. Selain itu dalam penggunaan pupuk kimia ini pertumbuhan padi jadi lebih baik, 

selain pertumbuhan yang cepat juga karena padi dapat di semprotkan pestisida agar 

tanaman padi tidak terserang hama wereng yang sangat merugikan petani. Sistem irigasi 

saat ini telah diciptakan karena kesadaran para petani yang sangat membutuhkan air jika 

musim kemarau tiba, mereka masih bisa menggarap sawahnya meskipun debit air tidak 

sebanyak pada saat musim hujan.  

Penghasilan ekonomi masyarakat mulai meningkat, kini hasil dari mereka 

bercocok tanam cukup untuk membiayai para penggarap sawah mereka serta untuk 

mencukupi kebutuhan sehari-hari, Seiring berjalannya waktu dan pemikiran 

masyarakatnya yang cukup maju serta meningkatnya kebutuhan untuk hidup sehari-hari 

membuat penghasilan buruh tani dan buruh bangunan di desa cukup rendah, faktor inilah 

yang membuat sebagian dari masyarakat merantau ke kota-kota besar terutama para 

pemuda-pemudinya untuk mencari penghasilan yang lebih baik. Mereka telah 

mengenyam pendidikan meski hanya sampai jenjang SMP maupun SMA dan merasa 

sudah mempunyai bekal cukup untuk bekerja di kota, keadaan ekonominya jauh lebih 
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baik dan bisa mengangkat derajat hidup mereka di masyarakat serta menyekolahkan 

anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, terbukti dengan banyaknya lulusan Sarjana 

yang ada di Dukuhbangsa yeng telah bekerja sebagai tenaga pendidik maupun instansi-

instansi pemerintahan. 

D. Keadaan Agama dan Budaya Masyarakat Dukuhbangsa 

Secara keseluruhan masyarakat Desa Dukuhbangsa mayoritasnya memeluk 

Agama Islam. Untuk menunjang kegiatan keagamaan, sejumlah Masjid dan Mushola 

berdiri di setiap dusun sebagai sarana tempat ibadah umat Islam. Kegiatan agama Islam 

yang dilakukan masyarakat Dukuhbangsa bersifat kegiatan tahunan dan rutin, yang 

dilakukan pada setiap tahun adalah perayaan Maulid Nabi, pengajian Khaul Desa 

Dukuhbangsa, Duroran, Manakiban yang dilakukan oleh laki-laki setiap malam minggu, 

Kamisan yang dilakukan oleh perempuan pada setiap hari kamis, Jamiyahan yang 

dilakukan oleh laki-laki pada setiap malam jum’at Halal Bi Halal setelah Idul Fitri dan 

kegiatan yang langka seperti masih mempertahankan Tradisi Kirab Kubah, tradisi dalam 

pernikahan dan lain sebagainya. 

Tabel 3. Daftar Pemeluk Agama di Desa Dukuhbangsa 

No Agama Jumlah 

1 Islam  4.235 

2 Kristen - 

3 Katolik - 

4 Hindu - 

5 Budha - 

Sumber : Arsip Desa Dukuhbangsa Tahun 2001 

Mayoritas masyarakat Desa Dukuhbangsa adalah  pemeluk Agama Islam sarana 

dan prasarana untuk tempat beribadah terdapat 3 Masjid yang berada timur, tengah dan 

barat, sedangkan Mushola berjumlah 12, dan terdapat 1 tempat yang digunakan sebagai 

Majelis, semua sarana dan prasarana ibadah tersebut cukup untuk digunakan sebagai 
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tempat ibadah. Acara keagamaan di Desa Dukuhbangsa setiap tahunnya adalah Khaul 

desa, yang berjalan kurang lebih sekitar delapan tahun ini. Khaul ini dilakukan untuk 

mendoakan Ahli kubur dari keluarga masyarakat Dukuhbangsa dan para pendahulu yang 

telah membangun desa. Khaul dilakukan dengan cara mengadakan pengajian umum dan 

ditempatkan di area pemakaman, antusiasme masyarakat sangat tinggi dalam acara ini 

karena menyangkut kepentingan bersama, terbukti dengan banyaknya masyarakat yang 

menghadiri acara yang diadakan setiap tahun ini, biaya yang digunakan berasal dari 

swadaya masyarakat Desa Dukuhbangsa itu sendiri dengan cara iuran yang ditarik oleh 

petugas pada setiap kepala keluarga, iurannya bersifat seikhlasnya apabila dana tersebut 

masih kurang maka akan digabungkan dengan dana kas Masjid. Duroran dilakukan oleh 

pemuda-pemuda desa bahkan anak-anak tujuannya adalah agar para pemuda mempunyai 

suatu kegiatan yang positif, Duroran adalah pembacaan Barzanji, Tahlil dan Sholawat 

Nabi yang diiringi dengan alat musik, sehingga hal ini banyak diminati oleh kalangan 

anak-anak di Desa Dukuhbangsa, sedangkan Manakiban juga sama seperti Duroran akan 

tetapi Manakib dilakukan oleh orang tua. 

Kamisan sendiri dilakukan oleh perempuan, mereka mengadakan kamisan setiap 

minggu dan tempatnya setiap minggunya berbeda-beda tergantung jatah dari anggota 

kamisan tersebut, dalam acara ini selain ada pembacaan Sholawat Nabi, juga ada acara 

hiburannya seperti Qasidah rebana, sedangkan Jamiyahan dilakukan oleh Laki-laki yang 

diadakan pada setiap malam jum’at, acara ini didahului dengan Tahlil untuk ahli kubur 

keluarga yang rumahnya di tempati untuk Jamiyahan  dan selanjutnya ada pembacaan 

Al-Barzanji serta Sholawat Nabi, Jamiyahan meriah karena diselingi dengan terbang 

kencer, dimana terbang kencer adalah adalah salah satu alat musik tradisional asli 

Indonesia yang pernah digunakan oleh Sunan Kalijaga untuk menyebarkan Agama Islam 

di tanah Jawa. Halal Bi Halal dilakukan setiap tahun sekali yaitu pada akhir bulan 
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Ramadhan atau saat Idul Fitri, mereka mengadakannya dengan tujuan untuk lebih 

mempererat tali silaturahmi di antara masyarakat dan demi kokohnya umat Islam. Setiap 

kaum Masjid atau Mushola sangat antusias untuk mengadakan pengajian pada Halal Bi 

Halal tersebut meskipun harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.  

Tradisi Kirab Kubah sendiri hanya dilakukan pada saat ada pembangunan atau 

renovasi sebuah Masjid atau Mushola saja, kegiatan ini mirip dengan Penjamasan Keris 

Pusaka di Keraton Solo, dimana Kubah terlebih dahulu dicuci dengan air dari tujuh 

sungai atau kali serta mengaraknya keliling kampung dengan diiringi Sholawat Nabi, 

tabuhan bedug dan terbang kencer, kegiatan ini sudah mengakar di kalangan masyarakat 

sehingga kegiatan ini selalu diadakan meskipun tidak setiap tahun ada. 

Tradisi dalam pernikahan merupakan tradisi yang sangat sering diadakan, tradisi 

Jawa ini menjadi kebiasaan yang sulit hilang dalam masyarakat Dukuhbangsa. 

Masyarakat Dukuhbangsa menyadari bahwa masyarakat dan kebudayaan itu selalu 

berubah karena faktor perkembangan zaman, dimana para generasi mudanya sebagian 

tidak bisa melestarikan budaya peninggalan nenek moyang, meski demikian ada juga 

sebagian masyarakat yang masih melestarikannya, contohnya dalam pengelolaan tanah di 

Dukuhbangsa masih dihubungkan dengan hal-hal yang irasional, misalnya dalam 

kegiatan penanaman padi serta panen harus didahulukan dengan ritual menaruh sesaji di 

sawah tujuannya agar memperoleh keselamatan dan dijauhkan dari Jin penunggu sawah 

tersebut, juga agar hasil dari panen selanjutnya lebih melimpah. 

Tradisi Ruwat Bumi juga dilakukan setiap hasil panen masyarakat Dukuhbangsa 

tidak bagus, waktu pelaksanaanya tidak tentu tergantung dari hasil panennya, apabila 

bagus mereka hanya mengadakan Syukuran dengan mengundang tetangga sekitar, akan 

tetapi jika tidak bagus masyarakat bergotong-royong untuk mengadakan Ruwatan secara 

besar-besaran dan biasanya dilaksanakan dilapangan desa, dengan membawa aneka 
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makanan seperti nasi dan jajanan pasar serta replika alat-alat pertanian yang bentuknya 

kecil seperti cangkul, garu, parang, glugu, dan patung sapi. 

Seiring dengan perkembangan zaman yang modern hal-hal tersebut sedikit demi 

sedikit mulai ditinggalkan oleh masyarakat, sebagian besar masyarakatnya sudah 

mempunyai televisi, bahkan akses internet juga sudah ada. Sarana informasi yang 

sedemikian ini tidak mengherankan kalau perubahan kebudayaan dapat berlangsung. 

Perkembangan zaman dan perubahan kebudayaan itu juga berimbas pada minat yang 

besar dari warga masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai ke jenjang 

yang lebih tinggi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya lulusan Diploma maupun 

Sarjana, faktor ini membuat banyak perubahan pada kalangan masyarakat Dukuhbangsa, 

terutama perubahan pemikiran dan gaya hidupnya yang maju. Kemajuan yang dicapai 

mendorong mereka untuk meninggalkan ritual irasional karena ritual tersebut mereka 

hanya menganggap ritual yang sering dilakukan oleh orang-orang terdahulu yang sangat 

jauh dari ajaran Islam, meskipun demikian warga masyarakat tidak meninggalkan tradisi 

yang dipengaruhi oleh Islam, dan masih mempertahankanya hingga saat ini, tradisi 

tersebut masih ada di dalam masyarakat Desa Dukuhbangsa. 
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