
BAB III

TRADISI AIR SEMBILAN TERHADAP MASYARAKAT

DESA URUNG

A. Tradisi Air Sembilan di Desa Urung

Tradisi air sembilan yang ada di desa urung  ini merupakan

tradisi yang telah di bawa oleh nenek moyang terdahulu sehingga

masih berkembang sampai saat ini. Tradisi air Sembilan ialah tradisi

yang diyakini masyarakat desa urung yang bisa memberikan

penyembuhan penyakit.Adapun definisi“tradisi”dalam Ensiklopedi

disebut bahwa adat adalah “kebiasaan“ atau “tradisi” masyarakat yang

telah dilakukan berulang kali secara turun-temurun.1Tradisi dalam

kamus bahasa indonesia “adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek

moyang) yg masih dijalankan didalam masyarakat, penilaian atau

anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik

dan benar .

Sedangkan “Air Sembilan” adalah air yang dipakai untuk

memandikan mayat. Kata air Sembilan ini di ambil dari cara

memandikan mayat sebanyak 9 (sembilan) kali.Istilah  itulah yang

disebut Air Sembilan yang dipakai untuk mandi mayat.

1Ibid,.Anisatun Muti’ah,dkk hal. 6



Tradisi air Sembilan merupakan tradisi dari masyarkat desa Urung,

dimana masyarakat memahami bahwa air Sembilan adalah air yang

digunakan untuk memandikan mayat. Tradisi air Sembilan ini

digunakan oleh masyarakat untuk mengobati penyakit. Dalam hal ini

masyarakat sangat mengerti akan gunanya tradisi air Sembilan

tersebut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel yang ada dibawah ini,

menurut angket yang penulis sebarkan.

TABEL VIII
JAWABAN RESPONDEN TENTANG PEMAHAMAN

TRADISI AIR SEMBILAN

Pertanyaanya: Apakah Bapak/Ibu memahami tetang tradisi air

sembilan ?

NO ALTERNATIF JAWABAN R F

1

2

3

Mengerti

Tidak mengerti

Kurang mengerti

177

18

0

90.7%

9,3%

0%

JUMLAH 195 100%

Sumber data : masayarakat desa urung

Dari tabel diatas terlihat dengan jelas bahwa masyarakat desa

Urung mengerti tentang tradisi air Sembilan, hal ini dapat dilihat dari

jawaban 177 responden 90.7% menjawabmengetidan jawaban 18



responden9.3% menjawab tidak mengerti serta yang kurang mengerti

0%. Dari keseluruhannya masyarakat desa urung mengerti tentang

tradisi air Sembilan.

Didalam kehidupan masyarakat Desa Urung tradisi air Sembilan

merupakan tradisi yang bisa diterima oleh masyarakat dan ada juga

yang tidak menerima, karena walaupun tradisi air Sembilan telah

menjadi kebiasaan masarakat desa Urung, tidak semuanya masyarakat

setuju dengan adanya tradisi air Sembilan, walaupun tradisi ini telah

diturunkan oleh nenek moyang terdahulu.Dan untuk lebih jelas bisa

dilihat dari tabel dibawah ini.Menurut angket yang penulis buat.

TABEL IX
JAWABAN RESPONDEN TENTANG PELAKSANAAN

TRADISI AIR SEMBILAN

Pertanyaanya: Apakah Bapak/Ibu setuju adanya pelaksanaan

tradisi air sembilan ?

NO ALTERNATIF JAWABAN R F

1

2

3

Setuju

Tidak Setuju

Kurang setuju

149

14

32

76.4%

7.1%

16.5%

JUMLAH 195 100%

Sumber data : Masyarakat desa urung

Dari tabel diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa masyarakat

desa Urung dalam perlunya pelakssanaan  tradisi air Sembilan yang



jawaban 149 responden 74.4% menjawab setuju dan jawaban 14

responden 7.1% menjawab tidak setuju, sementara jawaban 32

responden 16.5% menjawab kurang setuju.Dapat disimpulkan

sebanyak 149 responden atau sebanyak 76.4% menyatakan setuju.

B. Cara-Cara Menggunakan Atau Melaksanakan Tradisi Air

Sembilan

Adapun cara mengunakan air Sembilan di dalam masyarakat desa

Urung yaitu :2

1. Menggunakan air yang telah dipakai untuk mandi mayat

dengan cara menyirami air tersebut di bagian yang menderita

sakit. Salah satu cara menggunakan air Sembilan pada  sakit

kaki, kepala dengan cara:

a. Caranya untuk sakit kaki dengan, air yang telah digunakan

setelah mandi mayat, lalu air tersebut ditampung dan

digunakan air tersebut untuk menyirami bagian kaki yang

terasa sakit. Dengan menyirami dan megosokan atau

mengusapakan air yang disirami pada bagian kaki kanan

2 Wawancara dengan ibu zubaidah ( masyarakat yang  mengerti kegunaan air Sembilan )
pada  kamis 31 Oktober 2013



terdahulu dan selanjutnya kaki kiri, berulang-ulang

sebanyak Sembilan kali. Dengan menggunakan niat : “

sengaja aku niat menggunakan air sembialan ini, untuk

memnyembuhkan sakit yang diderita, karena Allah Taala”.

b. Cara menggunakan air Sembilan untuk agar tidak sakit

kepala dengan tidak diikiti oleh roh mayat, dengan cara:

air yang telah digunakan mandi mayat tersebut ditampung

dan digunakan dengan membasuh muka sampai kekepala,

hingga merata,sebanyak tiga kali dan menyirami bagian

tangan kanan dan kiri, sebanyak tiga kali, seterusnya

menyirami air kekaki sebanyak tiga kali. Dengan niat :”

sengaja aku berniat menggunakan air sembialan ini, untuk

menjauhi dari sakit kepala dan di ikuti oleh roh mayat,

karena Allah Ta’ala”.

2. Selain air bekas mandi mayat yaitu air Sembilan masyarakat

juga mengunakan sisi dari sabun yang telah digunakan oleh

mayat, dan digunakan oleh masyarakat membersihkan wajah

dengan menggunakan sabun tersebut. Dengan cara: sabun

yang telah digunakan oleh mayat di ambil lalu di gunakan

untuk membasuh muka. Masyarakat mempercayai bahwa

sabun yang telah digunakan oleh mayat dapat memberi

kesembuhan penyakit kulit yaitu jerawat, selain itu juga



masayarkat mempercayai sabun ini dapat memberi efek seri

pada wajah.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa masyarakat sangat

menyakini dan memahami bahwa tradisi air Sembilan ini memberikan

manfaat yang sangat banyak bagi masyarakat desa Urung.

Kebiasaan yang telah dipertahankan oleh nenek moyang inilah

yang selalu masyarakat lakukan. Bagaimana dapat dilihat masyarakat

mengetahui cara menggunakan tradisi air Sembilan dengan benar. Hal

ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini, menurut angket yang

disebarkan.

TABEL XI

JAWABAN RESPONDEN TENTANG MENGENAI
CARAMENGGUNAKAN AIR SEMBILAN

Pertanyaanya: Bagaimanakah cara menggunakan tradisi air
sembilan ?

NO JAWABAN ALTERNATIF R F

1

2

3

Memakai air sisa mandi mayat

untuk mandi.

Menggunakan air, sabun dan

peralatan yang dipakai oleh mayat.

Menggunakan air yang belum

dipakai oleh mayat.

33

150

12

16.92%

76.92%

6.16%



JUMLAH 195 100%

Sumber data : Masyarakat desa urung

Dari tabel diatas dapat dilihat dimana jawaban 33 responden

76.92% menjawab masyarakat mengetahui cara menggunakan tradisi air

Sembilan yaitu dengan menggunkan air, sabun dan peralatan mayat,

jawaban 150 responden 16.92%, menjawab menggukan air sisa mandi

mayat, dan jawaban 12 responden 6.16%, menjawab menggunakan air

yang belum dipakai. Dapat disimpulkan masyarakat mengerti cara yang

benar yaitu sebanyak 76.92% masyarakat yang mengerti.

Adapun masyarakat yang pernah menggunkan air Sembilan dapat

dilihat dari tabel dibawah ini.Menurut angket yang disebarkan.

TABEL XII
JAWABAN RESPONDEN TENTANG MENGGUNAKAN   TRADISI

AIR SEMBILAN

Pertanyaanya : Apakah Bapak/Ibu pernah melaksanakan
tradisi  air sembilan ?

NO ALTERNATIF JAWABAN R F

1

2

3

Pernah

Tidak Pernah

Kadang-kadang

153

32

10

78.46%

16.41%

5.13%

JUMLAH 195 100%



Sumber data : Masyarakat desa urung

Dari tabel diatas terlihat dengan jelas bahwa masyarakat yang

pernah menggunakan tradisi air Sembilan, dan hal ini dapat dilihat dari

jawaban 153 responden 78.46%, menjawab yang mengatakan pernah,

dan jawaban 32 responden 16.41%, menjawab tidak pernah, serta yang

jwaban 10 responden 5.13%, menjawab kadang-kadang. Maka dapat

ditarik kesimpulan masyarakat lebih besar 78.46% pernah mengunakan

tradisi air Sembilan.

C. Faktor-Faktor Mempercayai Tradisi Air Sembilan

Kata kepercayaan menurut istilah (terminologi) ialah keyakinan

kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.Kepercayaan merupakan anggapan

sesuatu itu benar dan nyata. Salah satu contoh yaitu kepercayaan

masyarakat terhadap tradisi air Sembilan. Masyarakat mempercayai

bahwa tadisi air Sembilan ini dapat memberi kesembuhan penyakit.

keyakinan inilah yang masih digunakan dan dipertahankan pada

masyarakat desa Urung. Hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

TABEL XIII

JAWABAN RESPONDEN TENTANG TADISI AIR SEMBILAN
MEMBERI KESEMBUHAN

Pertanyaanya: Apakah Bapak/Ibu percaya dengan tradisi air

sembilan memberi kesembuhan penyakit ?



NO ALTERNATIF JAWABAN R F

1

2

3

Percaya

Tidak Percaya

Kurang Percaya

155

9

31

79.48%

4.62%

15.90%

JUMLAH 195 100%

Sumber data : Masyarakat desa urung

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masyarakat yang

mempercayai tradisi air Sembilan sebagai penyembuh penyakit yaitu

jawaban 155 responden79.48%, menjawab percaya, serta jawaban 9

responden4.62%, menjawab tidak percaya dan jawaban 31

responden15.90%, menjawab kurang percaya

Dapat ditarik kesimpulan mayoritas masyarakat desa Urung

percaya tradisi air Sembilan memberipenyembuhan penyakit yaitu

79.48% percaya. Karena masyarakat mempercayai, hal inilah yang

membuat masyarakat  menggunakan air Sembilan sebagai media

perobatan. Hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

TABEL XIV

JAWABAN RESPONDEN PERNAH ATAU TIDAK MENGGUNAKAN
TRADISI AIR SEMBILAN

Pertanyaanya : Apakah Bapak/Ibu pernah menggunakan

tradisi air sembilan ?



NO ALTERNATIF JAWABAN R F

1

2

3

Ya

Tidak Pernah

Kadang-kadang

155

31

9

79.48%

15.90%

4.62%

JUMLAH 195 100%

Sumber data : Masyarakat desa urung

Dari tabel diatas dapat keterangan dimana jawaban 155

responden 79.48%, menjawab masyarakat desa Urung yang mengatakan

Ya pernah  menggunakan tradisi air Sembilan, jawaban 31 responden

15.90%, menjawab tidak pernah menggunakan tradisi air Sembilan dan

jawaban 9 responden 4.62%, menjawab kadang-kadang pernah

menggunakan tradisi air Sembilan.

Salah satu masyarakat yang mempercayai kekuatan dari hal yang

tak lazim untuk dijadikan perobatan sangat banyak, yaitu ada masyarakat

meminta kesembuhan dari cara pergi kedukun,ada juga yang melalui

kebiasaan dari nenek moyang percaya pada satu benda yang bisa

menyembuhkan penyakit, dan tidak terlepas dari masyarakat desa urung

juga yang termasuk mempercayai air Sembilan sebagai perobatan untuk

menyembuhkan penyakit atau untuk hal-hal yang lain. Hal ini dapat

dilihat dari tabel dibawah ini :

TABEL XV



JAWABAN RESPONDEN BUKTI BAHWA TRADISIAIR SEMBILAN
SEBAGAI PENYEMBUH PENYAKIT

Pertanyaanya : Apakah ada bukti bahwa tradisi air sembilan

bisa sebagai obat ?

NO ALTERNATIF JAWABAN R F

1

2

3

Ada

Tidak Ada

Setuju A dan B

155

31

9

79.48%

15.90%

4.62%

JAWABAN 195 100%

Sumber data : Masyarakat desa urung

Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan dimana jawaban

responden tentang adanya bukti tradisi air Sembilan sebagai penyembuh

penyakit yang menjawab 79.48% ada, tidak ada 15.90% sedangkan yang

menjawab setuju A dan b 4.62%.

Sebagaimana yang telah diketahui ajaran Islam selalu

mengajarkan aqidah yang benar dalam menjalani hidup ini.Aqidah yang

dimiliki oleh masyarakat desa urung juga berlandaskan dari ajaran yang

dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan santapan rohani yang dilakukan

setelah sholat fardu.  Kerena masyarakat setempat yakin bahwa tadisi air

Sembilan tidak bertentangan dengan aqidah Islam. Hal ini dapat dilihat

dari 11able dibawah ini :

TABEL XVI



JAWABAN RESPONDEN TENTANG TRADISI AIR SEMBILAN
DITINJAU DARI AQIDAH ISLAM

Pertanyaanya : Bagaimana pandangan Bapak/Ibu dalam

pelaksanaan tradisi air sembilan ditinjau dari aqidah islam ?

NO ALTERNATIF JAWABAN R F

1

2

3

Bertentangan

Tidak Bertentangan

Ragu-ragu

12

153

30

6.15%

78.46%

15.39%

JUMLAH 195 100%

Sumber data : Masyarakat desa urung

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Urung

tidak merasa pempercayai bahwa tradisi air Sembilan bertentanagn

dengan aqidah Islam. Hala ini dapat dilihat dari angket yang diedarkan,

jawaban 12 responden6.15%, menjawab tradisi ini bertentangan dengan

aqidah Islam, jawaban 153 responden 78.46%, menjawab tradisi air

sembilan tidak bertentangan dengan aqidah Islam, dan jawaban 30

responden 15.39%, menjawab tradisi air sembilan ragu-ragu.

Keyakinan bahwa tradisi air Sembilan ini tidak akan merusak iman

dan tidak bertentangan dengan aqidah Islam, maka masyarakat tetap

berpendirian bahwa hal tersebut tidak termasuk syirik. Dimana hal ini

dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

TABEL XVII



JAWABAN RESPONDEN TENTANG TRADISI AIR SEMBILAN
MENGANDUNG UNSUR SYIRIK

Pertanyaanya : Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa tradisi

air sembilan mengandung unsur syirik ?

NO ALTERNATIF JAWABAN R F

1

2

3

Ya

Tidak

Tidak Tahu

29

153

13

14.87%

78.46%

6.67%

JUMLAH 195 100%

sumber data : Masyarakat desa urung

Dari tabel diatas dapat terlihat dengan jelas bahwa masyarakat

desa Urung  yang mengatakan bahwa tradisi air Sembilan itu, jawaban 29

responden 14.87%, menjawab Ya, jawaban 153 responden78.46%,

menjawab Tidak, dan jawaban 13 responden 6.67 % , menjawab tidak

tahu. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tradisi air Sembilan yang

mengatakan tidak syirik sebanyak 78.46% orang.

Untuk lebih jelas lagi tentang tradisi air Sembilan akan di analisa

pada bab berikutnya kedua aspek penelitian yaitu pemahaman

masyarakat desa urung terhadap tradisi air Sembilan dan kedudukan

pemahaman masyarakat terhadap air sembilan ditinjau dari aqidah Islam,

yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist yang di ajarkan oleh Nabi

Muhammad SAW.




