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ABSTRAK

Gebyar Cahyo Mahardika. NIM : 1411300938. Skripsi. Makna Simbolik
Tradisi Sadranan di Dukuh Kupo, Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten
Boyolali. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah, Jurusan
Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Widya Dharma Klaten.

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan budaya Jawa yang berupa upacara
adat atau tradisi sadranan. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini
adalah : (1) Bagaimana prosesi atau tatacara tradisi sadranan yang dilaksanakan di
Dukuh Kupo, Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali? (2)
Bagaimana makna simbolik dari sesaji atau ubarampe makanan dalam tradisi
sadranan? (3) Bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi sadranan?

Jenis penelitian ini adala penelitian kualitatif dengan metode dan pendekatan
struktural-semiotik. Data dalam penelitian ini berupa pendapat dari narasumber
yang merupakan pelaku dari tradisi sadranan dan data pendukung lain yang
berkaitan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan
cara wawancara dan partisipasi. Analisa data dilakukan melalui tiga tahap yaitu :
reduksi data, pengkajian, dan kesimpulan atau verifikasi.

Berdasarkan hasil analisa data dapat disimpulkan beberapa hal : (1) Tradisi
sadranan merupakan sebuah tradisi dengan tatacara atau prosesi yang berurutan.
(2) Dalam pelaksanaannya, tradisi sadranan menggunakan sesaji atau ubarampe
makanan yang dihidangkan untuk masyarakat. (3) Setiap sesaji atau ubarampe
makanan yang dihidangkan, mengandung makna simbolik. (4) Tradisi sadranan
merupakan suatu tradisi yang mengandung nilai-nilai.

Kata kunci : budaya, tradisi sadranan, makna simbolik, ubarampe.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menurut Koentjaraningrat (2004), kata kebudayaan berasal dari bahasa

Sansekerta budhayah, ialah bentuk jamak dari budhi yang berarti budi atau akal.

Demikian kebudayaan dapat diartikan dengan hal-hal yang bersangkutan dengan

budi atau akal. Lebih lanjut Koentjaraningrat menyatakan bahwa kebudayaan adalah

keseluruhan gagasan dan karya manusia, yang harus dibiasakannya dengan belajar,

beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu (Koentjaraningrat, 2004 : 9).

Kebudayaan mempunyai tujuh unsur universal, yaitu : sistem religi dan upacara

keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa,

kesenian, sistem mata pencaharian hidup, serta sistem teknologi dan peralatan

(Koentjaraningrat, 2004 : 2). Lebih lanjut Sujamto (1992 : 53) menambahkan ada

sembilan aspek kebudayaan, yaitu yang pokok-pokoknya meliputi : sistem religi

atau kehidupan spiritual, sistem kemasyarakatan, sistem ekonomi, sisitem politik

dan pemerintahan, bahasa, kesenian, ilmu pengetahuan dan teknologi, tradisi dan

adat, serta sejarah.

Dari beberapa unsur atau aspek kebudayaan seperti yang diuraikan di atas,

salah satunya yaitu tradisi. Tradisi merupakan salah satu bentuk nyata dari
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kebudayaan dalam masyarakat yang hampir dimiliki setiap daerah. Masing-masing

daerah memiliki tradisi yang telah dilaksanakan secara turun temurun sejak jaman

nenek moyang. Tradisi bisa dikatakan sebagai kegiatan yang telah dilakukan pada

saat-saat tertentu dan telah diatur tatacaranya. Tradisi sebagai salah satu unsur

kebudayaan merupakan warisan turun-temurun dari generasi yang tua ke generasi

yang berikutnya yang lebih muda. Sebagai warisan leluhur tradisi memegang

peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Karena mengandung makna dan

nilai-nilai yang sangat bermanfaat bagi kehidupan. Terutama bagi kehidupan

masyarakat pendukungnya. Oleh karena itu, tradisi hendaknya terus dilestarikan,

selalu dibina dan dijunjung tinggi.

Kebudayaan yang terdapat dalam suatu lingkungan masyarakat beraneka ragam

dan bervariasi. Variasi tersebut menjadikan kebudayaan yang ada di berbagai daerah

mempunyai karakteristik dan ciri khas tersendiri di tiap daerahnya, hal itu

disebabkan adanya perbedaan keadaan lingkungan dan sebagian besar lahir atas

peninggalan nenek moyang di daerahnya.

Variasi kebudayaan dengan ciri khas dari tiap daerah memberikan warna

tersendiri bagi kebudayaan di daerah tersebutr. Seperti halnya dengan kebudayaan

Jawa. Kebudayaan Jawa mempunyai ciri yang khas, dalam sistem atau metode

budayanya digunakan simbol-simbol atau lambang-lambang sebagai sarana untuk

menitipkan pesan-pesan atau nasehat-nasehat dari bangsanya (Herusatoto, 2000 : 1).
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Hal tersebut dikarenakan sifat dari masyarakat Jawa itu sendiri yang cenderung

menyukai simbolisme (Sujamto, 1992 : 179).

Simbol-simbol yang memiliki makna simbolik itu menghubungkan manusia

dengan kekuatan yang ada di sekitarnya dengan Tuhan. Simbol-simbol tersebut

sengaja dibuat oleh nenek moyang dan dimuati pesan-pesan tertentu yang ditujukan

kepada individu maupun kelompok masyarakat.

Simbol yang diciptakan para pendahulu dimuati pesan yang biasanya berupa

mitos. Simbol sudah dikenal manusia sejak lama. Sebagai makhluk yang berbudaya,

manusia tidak dapat dilepaskan dari simbol-simbol karena kebudayaan manusia

penuh dengan simbol-simbol. Bagi masyarakat Jawa pada umumnya, tindakan-

tindakan simbolis yang dilakukan banyak dipengaruhi paham mitologi, animisme

dan dinamisme yang dianut sejak jaman prasejarah. Mitos tetap melekat dalam

pribadi-pribadi Jawa walaupun ajaran-ajaran religi atau agama yang murni ataupun

yang mengambil jalan mistik telah diterima selama berabad-abad lamanya. Ilmu

pengetahuan dan filsafat modern dari barat pun, tidak berpengaruh atau merubah

kebudayaan Jawa tradisional itu (Herusatoto, 2000 : 97).

Simbolisme sangat menonjol peranannya dalam religi, dalam bentuk upacara

religi, tradisi atau adat istiadat. Penggunaan simbol banyak digunakan oleh

masyarakat Jawa dalam upacara adat atau tradisi. Simbol-simbol dalam tradisi

tersebut biasanya terdapat pada sesaji atau ubarampe dan tatacara atau aktivitas
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pelaksanaan tradisi. Segala bentuk dan macam kegiatan simbolik dalam masyarakat

tradisional itu merupakan upaya pendekatan manusia kepada Tuhannya, yang

menciptakan, menurunkannya ke dunia, memelihara hidup, dan menentukan

kematian manusia (Herusatoto, 2000 : 20).

Sesaji atau ubarampe sering dianggap sebagai perlengkapan atau persyaratan

yang harus ada dalam sebuah tradisi. Sesaji atau ubarampe ini ada yang berupa

makanan dan non makanan. Baik sesaji makanan maupun non makanan tentunya

mengandung makna dan pesan. Makna dan pesan tersebut mengandung nasehat-

nasehat atau piwulang, ajaran agama, nilai-nilai etis, dan norma-norma yang

disampaikan kepada generasi berikutnya.

Tradisi sadranan merupakan salah satu kebudayaan Jawa yang telah

dilaksanakan secara turun temurun oleh masyarakat Jawa. Tradisi sadranan biasanya

dilaksanakan pada bulan Ruwah menurut kalender Jawa. Tradisi sadranan sering

pula disebut Ruwahan. Pada umumnya, tatacara tradisi sadranan dimulai dengan

kegiatan bersih-bersih makam atau besik pada pagi hari. Prosesi selanjutnya

dilaksanakan acara kenduren atau doa bersama di lokasi dekat makam itu.

Kemudian diakhiri kegiatan makan bersama di lokasi dekat makam itu juga.

Sebagai bagian dari masyarakat Jawa yang masih memegang teguh kebudayaan

Jawa, masyarakat dukuh Kupo, desa Cepogo, kecamatan Cepogo, kabupaten

Boyolali juga masih melaksanakan tradisi sadranan hingga saat ini. Di Dukuh Kupo,



5

Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali tradisi sadranan

dilaksanakan sebelum bulan Ramadhan atau bulan Pasa. Pada hari Sabtu Pon bulan

Ruwah menurut kalender Jawa atau bulan Sya’ban menurut kalender Hijriyah.

Tatacara tradisi sadranan di Dukuh Kupo, Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo,

kabupaten Boyolali tidak jauh berbeda dengan tatacara tradisi sadranan di daerah

lain. Kegiatan tradisi sadranan dimulai pada pagi hari, dimana para warga desa

melakukan kegiatan bersih-bersih makam atau biasa disebut besik. Warga Dukuh

Kupo, Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali yang terlibat dalam

dalam kegiatan bersih-bersih makam atau besik ini adalah para bapak atau kaum

pria, baik tua, muda, dewasa maupun remaja. Mereka membawa alat-alat kebersihan

seperti cangkul, sabit, sapu, cethok, dan lain-lain untuk membersikan makam

leluhur atau keluarga mereka dan lingkungan sekitar makam.

Kegiatan sekanjutnya setelah bersih-bersih makam atau besik, adalah

kondangan. Kondangan merupakan acara doa bersama yang laksanakan di lokasi

dekat makam. Kegiatan kondangan biasanya dilaksanakan di bangsal atau pendapa

yang terletak di dekat makam. Prosesi selanjutnya, para warga akan bersama-

bersama menyantap makanan yang sebelumnya telah didoakan pada saat kegiatan

kondangan.

Ada hal yang membedakan dari tatacara tradisi sadranan yang dilaksanakan

warga Dukuh Kupo dengan tatacara tradisi sadranan di daerah lain. Seluruh



6

rangkaian kegiatan tradisi sadranan di daerah lain akan selesai setelah acara

kondangan atau doa bersama di makam dan diakhiri dengan makan bersama.

Tradisi sadranan di Dukuh Kupo, Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten

Boyolali masih berlanjut setelah acara kondangan dan makan bersama selesai. Para

warga akan pulang ke rumah masing-masing, kemudian melaksanakan kegiatan

silaturahmi. Kegiatan silaturahmi merupakan kegiatan saling berkunjung ke rumah

tetangga, teman, atau kerabat. Kegiatan ini hampir mirip dengan acara silaturahmi

pada saat hari raya Idul Fitri.

Sebagai salah satu wujud kebudayaan Jawa, tradisi sadranan yang dilaksanakan

masyarakat dukuh Kupo, desa Cepogo mengandung simbol-simbol. Simbol-simbol

tersebut terkandung dalam sesaji atau ubarampe makanan dan tatacara tradisi

sadranan. Simbol tersebut tentunya memiliki makna sehingga dapat disebut juga

sebagai makna simbolik. Makna simbolik ini berisi nasehat, ajaran, piwulang,

pesan, dan nilai-nilai yang baik.

Meskipun mengandung banyak makna simbolik, yang berisi nasehat, ajaran,

piwulang, pesan, dan nilai-nilai yang baik. Juga telah dilaksanakan secara turun

temurun, namun hanya sedikit dari masyarakat Jawa yang mengetahui makna yang

terkandung dalam tradisi sadranan tersebut. Kalaupun ada, hanya masyarakat Jawa

dari golongan tertentu, utamanya yang sudah berusia lanjut yang mengetahuinya.

Para generasi muda dari masyarakat Jawa zaman sekarang tidak mengetahuinya

sama sekali.
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Sangat ironis, mengingat sadranan merupakan salah satu bentuk warisan leluhur

sejak dari zaman dahulu. Tradisi sadranan juga salah satu kebudayaan Jawa yang

mengandung makna. Pada kenyataannya, justru banyak masyarakat Jawa, apalagi

generasi muda, yang tidak memahami makna yang terkandung dalam tradisi

sadranan tersebut.

Kenyataan tersebut menggugah niat peneliti yang berstatus sebagai mahasiswa

program studi pendidikan bahasa dan sastra Jawa dan juga sebagai guru mata

pelajaran bahasa Jawa, yang sedikit banyak mempunyai tanggung jawab terhadap

kelestarian budaya Jawa. Peneliti merasa perlu mengungkap makna simbolik yang

terkandung dalam tradisi sadranan sedapat mungkin, agar makna dari tradisi

sadranan dapat diketahui oleh masyarakat Jawa pada umumnya dan khususnya bagi

generasi muda.

Peneliti menyadari tidak mudah dalam mengungkap makna yang terkandung

dalam sadranan. Ada beberapa hambatan yang dihadapi peneliti. Salah satunya

adalah sedikitnya narasumber dan bukti-bukti berupa dokumen tertulis yang dapat

berbicara banyak mengenai makna dalam tradisi sadranan tersebut. Usaha praktis

yang bisa peneliti lakukan adalah dengan mengungkap makna berdasarkan simbol

sesaji atau ubarampe makanan yang disajikan dan tatacara pelaksanaan tradisi

tersebut.
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Berkaitan dengan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti dalam

rangka menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa program studi Pendidikan

Bahasa dan Sastra Jawa Universitas Widya Dharma Klaten akan mengadakan

penelitian dengan objek kajian Tradisi sadranan di Dukuh Kupo, Desa Cepogo,

Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Penelitian ini juga telah ditetapkan

sebagai skripsi dengan judul : “Makna Simbolik Tradisi Sadranan di Dukuh Kupo,

Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali”.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Tradisi sadranan yang dilaksanakan warga masyarakat di Dukuh Kupo, Desa

Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, mengandung banyak

permasalahan yang dapat diungkap melalui kegiatan penelitian. Beberapa

permasalahan tersebut dapat diidentifikasikan antara lain menyangkut mitos, religi,

aspek cerita rakyat atau asal-usul daerah tersebut, ritual, budaya, makna simbolik

dan sebagainya.

C. PEMBATASAN MASALAH

Di atas telah peneliti sebutkan beberapa identifikasi masalah dari tradisi

sadranan yang dapat diungkap melalui kegiatan penelitian. Untuk itu sangat penting

bagi peneliti untuk membatasi masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Tujuannya

untuk menjaga efesiensi judul dan rumusan masalah yang akan dibahas.
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Pembahasan masalah dalam penelitian ini akan peneliti fokuskan pada hal-hal

yang berkaitan dengan makna simbolik tradisi sadranan. Pembahasan yang lebih

terfokus dilakukan dengan harapan agar penelitian dapat berjalan efektif dan dapat

dengan mudah dipahami oleh pembaca. Peneliti akan memfokuskan pembahasan

mengenai makna simbolik tradisi sadranan di Dukuh Kupo, Desa Cepogo,

Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali.

D. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti dapat

merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana prosesi atau tatacara tradisi sadranan yang dilaksanakan di Dukuh

Kupo, Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali?

2. Bagaimana makna simbolik dari sesaji atau ubarampe makanan dalam tradisi

sadranan?

3. Bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi sadranan?

E. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari  penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan prosesi atau tatacara tradisi sadranan yang dilaksanakan di

Dukuh Kupo, Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali.

2. Mendeskripsikan makna simbolik dari sesaji atau ubarampe makanan dalam

sadranan.
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3. Mendeskripsikan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi sadranan.

F. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini terdiri dari dua, yaitu manfaat

teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah manfaat yang sesuai dengan

bidang kajian yang akan diusulkan. Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu :

1. Dapat mendeskripsikan prosesi atau tatacara tradisi sadranan yang dilaksanakan

di Dukuh Kupo, Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali.

2. Dapat mengungkap makna simbolik dari sesaji atau ubarampe makanan dalam

sadranan.

3. Dapat mengungkap nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi sadranan.

Manfaat yang kedua adalah manfaat praktis, yaitu manfaat yang bisa diambil

dari sudut pandang mahasiswa, siswa atau pelajar, dosen, guru dan masyarakat

umum. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah :

1. Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai kebudayaan Jawa dan

perkembangannya di masa sekarang

2. Dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian dengan tema tradisi sadranan

maupun bentuk kebudayaan Jawa yang lainnya.

3. Dapat mendorong untuk diadakannya penelitian lanjutan sehingga pengkajian

terhadap budaya Jawa terus berkembang.
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4. Dapat menambah pengetahuan kepada masyarakat umum tentang tradisi

sadranan yang dilaksanakan di Dukuh Kupo, Desa Cepogo, Kecamatan

Cepogo, Kabupaten Boyolali.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika skripsi berjudul “Makna Simbolik Tradisi Sadranan di Dukuh

Kupo, Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali” ini dimaksudkan

untuk memberikan sedikit gambaran mengenai kerangka isi skripsi. Penulisan

skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu :

Bab I Pendahuluan, berisi tentang : Latar Belakang, Identifikasi Masalah,

Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,

dan Sistematika Penulisan.

Bab II Landasan Teori, berisi tentang : Kebudayaan Jawa, Makna Simbolik,

Makna Tradisi, Tradisi Sadranan, Penelitian yang Relevan, dan Kerangka Berfikir.

Bab III Metodologi Penelitian, berisi tentang : Pendekatan Penelitian, Lokasi

Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis

Data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang : Deskripsi Wilayah

Dukuh Kupo dan Desa Cepogo, Pembahasan mengenai tradisi sadranan, dan

pembahasan mengenai makna simbolik tradisi sadranan.

Bab V Penutup, berisi simpulan dan saran.
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BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan tentang tradisi sadranan di

Dukuh Kupo, Desa Kupo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, peneliti dapat

menyimpulkan sebagai berikut :

1. Masyarakat Dukuh Kupo, Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten

Boyolali dengan agama dan kebudayaan Jawanya dalam kehidupan sehari-hari

tidak lepas dari pelaksanaan tradisi-tradisi yang telah dilaksanakan sejak

jaman dulu hingga sekarang. Salah satunya adalah tradisi sadranan.

2. Tradisi sadranan yang dilaksanakan di Dukuh Kupo, Desa Cepogo,

Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali merupakan tradisi yang dilaksanakan

untuk mengormati leluhur atau nenek moyang yang telah meninggal dunia.

Tradisi sadranan ini dilaksanakan setiap setahun sekali yaitu pada tanggal 15

bulan Ruwah menurut penanggalan Jawa atau 15 Sya’ban menurut

penanggalan hijriyah.

3. Prosesi tradisi sadranan yang dilaksanakan di Dukuh Kupo, Desa Cepogo,

Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali secara berurutan yaitu : tahlilan,

besik atau bersih-bersih makam, kondangan atau doa bersama, dan yang

terakhir silaturahmi.
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4. Sesaji yang digunakan pada pelaksanaan tradisi sadranan yaitu : tumpeng

beserta sayur dan lauk-pauknya, ingkung ayam, dan jajan pasar. Makna

simbolik yang terkandung dalam sesaji tradisi sadranan yaitu :

a) Tumpeng merupakan simbol gunung, yang bermakna tempat yang tinggi

yang dekat dengan Tuhan.

b) Bentuk tumpeng seperti gunung yang besar dan tinggi merupakan simbol

Maha Tinggi, Maha Besar, dan Maha Kuasa Allah SWT.

c) Tumpeng juga menjadi simbol kehidupan masyarakat di Dukuh Kupo,

Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali yang tinggal di

lereng gunung Merapi.

d) Sayur dan lauk-pauk pelengkap tumpeng merupakan simbol potensi dan

hasil kekayaan alam ciptaan Allah SWT.

e) Ingkung ayam merupakan simbol keutuhan dan kesungguhan masyarakat

Jawa dalam beribadah, berbuat, dan bertingkah lakunya dalam kehidupan

sehari-hari.

f) Jajan pasar merupakan simbol persatuan, kerukunan, kemakmuran, dan

ungkapan rasa syukur dari masyarakat.

g) Jadah dan wajik merupakan symbol keakraban atau kedekatan hubungan

antar manusia.

h) Apem merupakan simbol permohonan maaf.

i) Sengkolon merrupakan simbol kedua orangtua, ayah dan ibu, serta simbol

doa untuk menolak bencana atau sengkala.
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5. Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi sadranan, yaitu :

a) Nilai religius karena pelaksanaannya menggunakan tatacara yang Islami,

baik doa maupun prosesinya. Tujuan dari tradisi sadranan ini sendiri juga

sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat atas nikmat yang diberikan

Allah SWT

b) Nilai sosial kemasyarakatan karena dalam pelaksanaan tradisi tersebut

penuh dengan interaksi atau hubungan antar anggota masyarakat dan

mengandung nilai-nilai sosial masyarakat seperti semangat gotong-

royong, kebersamaan, keakraban, persatuan, dan sebagainya.

c) Nilai sikap hormat kepada orangtua dan orang lain, karena tradisi

sadranan hakikatnya adalah suatu bentuk upacara adat untuk mendoakan

orangtua atau leluhur yang telah meninggal dunia. Hal ini merupakan

salah satu bentuk sikap hormat seorang anak kepada orangtuanya. Dalam

pelaksanaannya juga terdapat perwujudan sikap saling menghormati

kepada orang lain.

d) Nilai pewarisan budaya leluhur, tradisi sadranan merupakan hasil

perpaduan dari budaya agama Hindu, Budha dan Islam yang telah

dilaksanakan secara turun temurun. Masyarakat Dukuh Kupo, Desa

Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali sebagai pelaku dan

pewaris tradisi sadranan memiliki kewajiban untuk menjaga dan

melestarikannya.
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B. SARAN

Penelitian dengan tema tradisi sadranan hendaknya mampu dilanjutkan dan

dikembangkan. Hal ini bertujuan agar dapat mengungkap lebih banyak ilmu dan

informasi dalam tradisi sadranan. Penelitian lanjutan juga hendaknya dilakukan

untuk menyempurnakan penelitian terdahulu. Penelitian lanjutan juga hendaknya

mampu memberi sumbangan dalam ilmu budaya Jawa.

Para generasi muda Jawa sebagai generasi penerus hendaknya mau

mengarahkan perhatiannya pada budaya Jawa. Suatu tradisi yang ada hendaknya

dikaji dan dianalisa dengan sentuhan penelitian maupun kajian ilmiah agar dapat

dimengerti dan dipahami. Para generasi muda Jawa juga hendaknya turut serta

dalam menjaga dan melestarikan budaya Jawa yang adiluhung.

Pemerintah setempat agar memberikan perhatian serius pada pelaksanaaan

tradisi budaya Jawa. Agar pelaksanaan tradisi dapat dimanfaatkan sebagai aset

pariwisata daerah yang menarik. Pemanfaatan tersebut akan membawa dampak

positif bagi masyarakat sekitar. Utamanya untuk peningkatan kesejahteraan

masyarakat sekitar. Untuk itu pemerintah perlu melakukan pengembangan dan

promosi wisata budaya untuk menarik kedatangan wisatawan.
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