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ABSTRAK 

 

 

Budiman, Harry. 2012. “Tradisi Sintren di Desa Sumurjomblang Bogo 

Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan; Kajian Bentuk, Makna, dan 

Fungsi”. Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa Jawa, Fakultas Bahasa dan 

Seni, Universitas Negeri Semarang Pembimbing I Drs. Agus Yuwono, 

M.Si. Pembimbing II Drs. Widodo. 

 

Kata Kunci : Tradisi Sintren, makna, bentuk, dan fungsi   

 

Tradisi merupakan bagian yang intregral bagi kebudayaan masyarakat. 

Hal ini terwujud fungsi tradisi sintren bagi kehidupan masyarakat  pendukungnya. 

Salah satu tradisi yang sampai sekarang masih berkembang di Jawa tercermin di 

daerah Pekalongan lebih tepatnya di Desa Sumurjomblang Bogo, serta memiliki 

cerita yang telah turun temurun dari generasi ke generasi lainya yang dikenal 

dengan nama tradisi sintren. 

Permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimanakah bentuk tradisi 

sintren di Desa Sumurjomblang Bogo Kabupaten Pekalongan, bagaimanakah 

makna tradisi sintren di Desa Sumurjomblang Bogo Kabupaten Pekalongan, dan 

apakah fungsi tradisi sintren di Desa Sumurjomblang Bogo Kabupaten 

Pekalongan. 

Sumber data penelitian ini berupa informasi dari hasil wawancara dan 

dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Metode yang digunakan untuk menganalisis data 

pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan folklor. 

Folklor digunakan untuk mengetahui dan untuk mendeskripsikan tradisi sintren 

masyarakat Sumurjomblang Bogo. 

Hasil dari penelitian ini dapat diketahui makna simbolik yang terdapat 

dalam tradisi sintren adalah a) nasi tumpeng, sebagai makanan pembawa berkah, 

b) juadah pasar, sebagai sarana tolak bala,c) kembang, sebagai  penghormatan 

terhadap leluhur., Fungsi tradisi sintren bagi masyarakat pendukungnya, ialah 

fungsi pendidikan (penghormatan terhadap leluhur, mendekatkan diri kepada 

Tuhan, ungkapan rasa syukur, gotong royong, dan ketertiban), fungsi sosial 

(sebagai sebuah bentuk hiburan, sebagai alat pengesahan pranata-pranata dan 

lembaga kebudayaan, sebagai alat pemaksa dan pengawas agar  norma-norma 

masyarakat akan selalu dipatuhi anggota kolektifnya), dan fungsi ekonomi. 

Berdasarkan hasil penelitian dari tradisi tersebut sebaiknya tradisi sintren 

yang berkembang di Desa Sumurjomblang Bogo Kecamatan Bojong Kabupaten 

Pekalongan  tetap di lestarikan  keberadaannya. Serta harus diturunkan kepada 

generasi penerusnya yaitu generasi muda, serta bermanfaat untuk 

mengembangkan dunia pariwisata di wilayah Kabupaten Pekalongan dalam 

bidang kebudayaan dan sejarah. 
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SARI 

 

 

Budiman, Harry. 2012. “Tradisi Sintren ing Desa Sumurjomblang Bogo 

Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan; Kajian Bentuk, Makna, dan 

Fungsi”. Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa Jawa, Fakultas Bahasa dan 

Seni, Universitas Negeri Semarang Panuntun I Drs. Agus Yuwono, M.Si. 

Panuntun II Drs. Widodo. 

 

Kata Kunci : Tradisi Sintren, makna, bentuk, dan fungsi   

 

Tradisi kuwi bagian sing intregral kanggo kabudayan masyarakat. Iku 

awujud saka fungsi tradisi sintren kanggo panguripan masyarakat  pendukunge. 

Salah siji tradisi sing nganti saiki isih ana ing Jawa yaiku ing daerah Pekalongan 

luwih tepate ing Desa Sumurjomblang Bogo, serta nduweni cerita sing turun 

temurun saking generasi ke generasi liyane sing dikenal masyarakat yaiku tradisi 

sintren. 

Perkara sing arep kababan yaiku kepiye bentuk tradisi sintren ing Desa 

Sumurjomblang Bogo Kabupaten Pekalongan, kepiye makna tradisi sintren ing 

Desa Sumurjomblang Bogo Kabupaten Pekalongan, dan apa bae fungsi tradisi 

sintren ing Desa Sumurjomblang Bogo Kabupaten Pekalongan. 

Sumber data ing peneliten  iki awujud informasi  saka asil wawancara lan 

dokumentasi. Teknik pengumpulan dhata sing digunakake yaiku observasi, 

wawancara, lan dokumentasi. Metode sing digunakake kanggo nganalisis dhata 

ing paneliten iki yaiku metode deskriptif kualitatif karo pendekatan folklor. 

Folklor digunakake kanggo ngerteni  lan kanggo mendeskripsikake tradisi 

masyarakat Sumurjomblang bogo sing awujud tradisi sintren. 

Asil saka paneliten iki isa dingerteni tradisi sintren nduweni  makna 

simbolik sing ana ing tradisi sintren yaiku a) sego tumpeng , kanggo panganan 

sing nggawa berkah, b) jadah pasar, kangga  tolak bala, c) kembang, kanggo  

ngormati arwah leluhur, Fungsi tradisi sintren kanggo masyarakat pendukunge, 

yaiku fungsi pendidikan (ngormati  leluhur, nyedakake awak maring Tuhan, 

ungkapke rasa syukur, gotong royong, lan ketertiban), fungsi sosial (kanggo 

hiburan, kanggo alat ngesahake pranata-pranata lan lembaga kabudayan, 

kanggo alat pameksa lan ngawasi supaya  norma-norma masyarakat mesti matuhi 

anggota kolektifmya), lan fungsi ekonomi. 

Miturut kasil paneliten sak tradisi kasebut supaya tradisi sintren sing ana 

ing Desa Sumurjomblang Bogo Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan  tetep 

di lestarikake, serta kudu didunke marang generasi peneruse yaiku generasi nom, 

serta bisa bermanfaat kanggo ngembangake  pariwisata ing wilayah Kabupaten 

Pekalongan ing bidang kabudayan lan sejarah. 

 




